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Streszczenie
Starsza dorosłość  może charakteryzować się  różnymi  zmianami  poznawczymi  i  afektywnymi.
Generalnie,  osoby  starsze  wykazują  spadek  kreatywności  i  funkcjonowania  wykonawczego.
Punktują  także niżej  w otwartości  na  doświadczenie,  empatii,  a  wielu  cierpi  na niedostatek
znaczących doświadczeń.  Ponadto poważne obawy dla tej  populacji  mogą stanowić depresja,
pesymizm i samobójstwa. Chociaż obecnie niewiele jest interwencji, które mogłyby skutecznie
zaradzić  tym  zmianom,  ostatnie  odkrycia  z  nauk  psychedelicznych  sugerują  niezliczone
podobieństwa  między  skutkami  tych  dragów  a  zmianami  poznawczymi/afektywnymi
obserwowanymi  w  starszej  dorosłości.  Badania  wykazały,  że  psychedeliki  są  związane  ze
zwiększoną  kreatywnością  i  funkcjonowaniem  wykonawczym.  Mogą  również  prowadzić  do
wzrostu  otwartości  i  empatii  oraz  wywoływać  osobiście  znaczące  doświadczenia.  Wreszcie,
skuteczność psychedelików w leczeniu zaburzeń nastroju i ich rola w opiece paliatywnej są szybko
rozwijającymi się obszarami badań naukowych. W tym artykule analizujemy wyniki współczesnych
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badań psychedelicznych i integrujemy je z badaniami zmian poznawczych/afektywnych w starszej
dorosłości, aby ocenić, czy dragi te mają potencjał do bycia włączonymi do badań nad starszymi
dorosłymi.  Oceniamy  również  intuicyjne  pytania  uzupełniające  dotyczące  potencjalnych
mechanizmów działania i  względów bezpieczeństwa.  Wnioski  wskazują,  że psychedeliki  mają
wpływ na szereg procesów poznawczych/afektywnych, które ulegają zmianie w starszym wieku
dorosłym,  i  są  względnie  bezpieczne,  gdy  są  stosowane z  profesjonalnym przygotowaniem i
nadzorem.  Argumentowano,  że  u  podstaw  zmian  poznawczych/afektywnych  leży  zwiększona
neuroplastyczność, neurogeneza, łączność oraz doświadczenia mistyczne. Konieczne są jednak
dalsze  badania  w  celu  przezwyciężenia  obecnych  ograniczeń  eksperymentalnych,  takich  jak
uogólnienie,  niestandardowe  dawki,  nieodpowiednie  kontrole  i  uprzedzenia
samoselekcji/eksperymentatora.

Słowa kluczowe Psychedeliki, Poznawanie, Afekt, Starzenie się, Dobre samopoczucie.

Wprowadzenie
Wiele zmian poznawczych i afektywnych udokumentowano u dorosłych w starszym wieku, co jest zwykle
konceptualizowane  jako  początek  sześćdziesiątki  (Salthouse  2009).  Zmiany  te  mogą  obejmować  spadek
kreatywności  i  tworzenia  nowatorskich  pomysłów  (Price  i  Tinker  2014),  zaburzone  funkcjonowanie
wykonawcze (Baudouin et al. 2019), zmniejszoną otwartość na doświadczenie (Donnellan i Lucas 2008), oraz
zmniejszoną empatię  (Grühn et  al.  2008).  Ponadto,  chociaż wyniki  depresji  ogólnie  spadają po wczesnej
dorosłości, depresja życia późnego jest jedną z najczęstszych przyczyn cierpienia emocjonalnego u starszych
osób dorosłych (Blazer 2003; Wang i Blazer 2015), i osoby starsze mają wyższe wskaźniki samobójczości niż
młodsi dorośli (De Leo i Meneghel 2001; Kumar et al. 2015). Te zmiany w afekcie negatywnym mogą być
częściowo spowodowane brakiem znaczących doświadczeń: Baum (1988) odkrył, że kiedy osoby starsze zostały
poproszone o opisanie swoich najbardziej znaczących doświadczeń życiowych, żaden z 50 uczestników nie
zgłosił zdarzenia po 40 roku życia. Wreszcie liczba neuronów w mózgu zmniejsza się w podeszłym wieku,
ponieważ neurony, które wymarły nie są zastępowane tak skutecznie (Galvan i Jin 2007). Ponieważ uważa się,
że  neurogeneza  odgrywa  główną  rolę  w  deficytach  poznawczych  i  afektywnych  związanych  z  wiekiem,
interwencje  stymulujące  neurogenezę mogą tworzyć  rezerwę poznawczą,  która  może pomóc zredukować
intelektualne i emocjonalne obciążenia w późnym wieku (Xu et al. 2015).

Nie oznacza to, że starzenie się jest z natury negatywne, ponieważ wiele osób starszych doświadcza wysokiej
satysfakcji z życia i stabilności emocjonalnej (Charles i Carstensen 2010; Scheibe i Carstensen 2010). Jednak
czynniki ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych i afektywnych mogą mieć skumulowany wpływ na długość
życia osób, ostatecznie prowadząc do upośledzenia (Camacho et al. 1993; Zeki Al Hazzouri et al. 2014). Zajęcie
się  tymi  czynnikami  ryzyka  może  zapobiec  pogorszeniu  funkcji  poznawczych  (Mossello  i  in.  .  2008),  a
identyfikacja holistycznych metod leczenia ukierunkowanych na wiele czynników ryzyka może ułatwić zdrowe
starzenie się (Cesari i in. . 2013). Tak więc, podczas gdy osoby starsze wykazują zmiany w poznawaniu i
afekcie na poziomie grupy, wiele zmiennych może wywierać kompensacyjny wpływ na trajektorie indywidualne
(Smith 2016).

Wykazano, że leki psychedeliczne, takie jak dietyloamid kwasu lizergowego-25 (LSD), psilocybina i ayahuasca,
wywołują zmiany w poznaniu i afekcie, które są sprzeczne ze zmianami obserwowanymi w starszej dorosłości.
Badania nad lekami psychedelicznymi rozkwitły w połowie XX wieku, ale zostały zatrzymane pod koniec lat
1960,  gdy wybuchła  wojna z  narkotykami (Aday et  al.  2019).  Jednak ostatnie  10-15 lat  było  świadkiem
renesansu badań psychedelicznych, a ich publiczne piętno wydaje się zanikać,  o czym świadczą ostatnie
pozytywne artykuły w głównych mediach (np. New York Times Carroll 2017; Wall Street Journal Pollan 2018;
Business Insider Brodwin 2018) oraz udane działania dekryminalizacyjne w niektórych częściach USA (Aday et
al.  2018,  A watershed year  for  psychedelic  science,  niepublikowane).  Istnieje  wiele  podobieństw między
wynikami tych nowych badań a zmianami psychologicznymi w starszej dorosłości. Po pierwsze, wykazano, że
psychedeliki zwiększają kreatywność rozbieżną (Kuypers et al. 2016) i konwergentną (Uthaug et al. 2018).
Mogą również prowadzić do długotrwałych wzrostów cechy osobowości polegającej na otwartości (MacLean et
al. 2011), a także do zwiększenia empatii (Pokorny et al. 2017). Wykazano, że psychoterapia wspomagana
psychedelikami ma obiecujący wpływ na depresję (Griffiths et al. 2016; Ross et al. 2016). W związku z tym
stosowanie  psychedelików wiąże  się  ze  zmniejszeniem dystresu  psychicznego  i  skłonności  samobójczych
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(Hendricks et al. 2015). Psychedeliki mogą również odnosić się do braku znaczących doświadczeń w starszej
dorosłości: w jednym badaniu dwie trzecie uczestników zgłosiło, że ich sesja psychedeliczna była jednym z
pięciu najbardziej znaczących doświadczeń ich życia (Griffiths et al. 2006). Ich rola w opiece paliatywnej jest
również  szybko  rozwijającym  się  obszarem  badań  (Shelton  i  Hendricks  2016).  Wreszcie,  w  modelach
zwierzęcych pojawiają się dowody na to, że psychedeliki mogą stymulować neurogenezę (Catlow et al. 2016;
Lima da Cruz et al. 2018; Morales-García et al. 2017) i neuroplastyczność (Ly et al. 2018), które mogą być
kluczowymi  mechanizmami  ułatwiającymi  poprawy.  Ogółem,  recenzowana  literatura  sugeruje  wiele
podobieństw  między  poznawczymi/afektywnymi  zmianami  w  starszej  dorosłości  a  efektami  leków
psychedelicznych.  W  tym  artykule  analizujemy  ostatnie  odkrycia  w  badaniach  psychedelicznych  i
syntetyzujemy je z badaniami nad zmianami poznawczymi i afektywnymi w późnym wieku, aby określić, czy
substancje te mają potencjał do włączenia do badań nad starszą dorosłością.

Paralele poznawcze
W  porównaniu  z  młodszymi  osobami,  osoby  starsze  cierpią  na  deficyty  funkcji  poznawczych  w  takich
obszarach,  jak  pamięć  i  uwaga (Mok et  al.  2016).  Starszy  wiek  może  również  wiązać  się  ze  spadkiem
kreatywności i funkcji wykonawczych, a te zmiany w poznawaniu mogą pogorszyć jakość życia (Baudouin et al.
2019). Istnieje coraz więcej dowodów na to, że używanie psychedelików wiąże się z poprawą kreatywności i
funkcjonowania wykonawczego, co sugeruje, że leki te mogą mieć potencjalne korzyści poznawcze dla osób
starszych.

Anegdotyczne doniesienia o potencjale psychedelików w zakresie poprawy kreatywności sięgają pierwszej ery
badań nad psychedelikami w połowie XX wieku i były popierane przez różne postacie - od Aldousa Huxleya
przez Francisa Cricka do Beatlesów (Goodden 2017; Sessa 2008). Badacze szybko wyłowili związek między
psychedelikami a kreatywnością, co wykazano w niezliczonych artykułach opublikowanych w tym okresie (np.
Harman et al. 1966; McGlothlin, Cohen, & McGlothlin et al. 1967; Zegans et al. 1967; patrz przegląd Sessa
2008).  Dzisiaj  naukowcy  ponownie  analizują  potencjał  leków  psychedelicznych  w  zakresie  poprawy
kreatywności. Kuypers et al. (2016) odkrył, że pod wpływem ayahuaski, uczestnicy mieli zwiększoną rozbieżną,
ale zmniejszoną zbieżną, kreatywność w porównaniu z sesją sprzed ayahuaski. Wyniki te kontrastują z innym
badaniem,  w którym stwierdzono poprawę zbieżności  kreatywności  po  spożyciu  ayahuaski  trwającym co
najmniej 4 tygodnie (Uthaug et al.  2018). W innym badaniu poświęconym nieostrym efektom, uczestnicy,
którzy brali udział w ayahuaskowej medytacji, wykazali zwiększoną ekspresję twórczą w porównaniu z grupą
kontrolną o podobnej płci i wieku (Frecska et al. 2012). Wreszcie, Prochazkova et al. (2018) stwierdza, że
będąc na "mikrodawkach" psychedelików (tj., ~ 1/10 standardowej dawki), uczestnicy poprawili rozbieżną i
zbieżną kreatywność; jednak wyniki należy interpretować z ostrożnością, ponieważ uczestnicy byli wybrani
samodzielnie i nie byli ślepi na warunki. Należy również pamiętać, że w wielu z wyżej wymienionych badań
brakowało odpowiednich grup kontrolnych, ponieważ trudno jest zaślepić uczestników na lek zmieniający
świadomość i placebo (Hendy 2018). Ponadto nie jest jasne, czy te efekty uogólniają się na starszą dorosłość,
ponieważ żadne dotychczasowe badania nie oceniły bezpośrednio wpływu psychedelików na kreatywność w tej
populacji.  Niejednoznaczne  wyniki  w  dotychczasowej  literaturze  można  najprawdopodobniej  przypisać
różnicom  w  wyczuciu  czasu  (tj.  skutkach  ostrych  kontra  nieostrych)  i  dawkowaniu.  Jednak  bogactwo
anegdotycznych  raportów i  obiecujących  wniosków ze  wstępnych  badań  empirycznych  sugeruje  związek
między  używaniem  psychedelików  a  kreatywnością.  Tak  więc,  chociaż  potrzeba  więcej  badań,  leki
psychedeliczne mogą potencjalnie kompensować spadki kreatywności w starszym wieku i stymulować nowe
pomysły lub style myślenia (Uthaug et al. 2018).

Psychedeliki  mogą  również  wpływać  na  zmiany  poznawcze  związane  z  wiekiem w obszarach  takich  jak
funkcjonowanie wykonawcze. W badaniu oceniającym regularnych użytkowników ayahuaski z grupą kontrolną,
która była podobna pod względem płci, wieku, wykształcenia i dochodów, Buoso i współpracownicy (Bouso et
al. 2012) stwierdzili, że użytkownicy radzili sobie lepiej w zadaniu Stroopa, Teście Wisconsin Sortowania Kart
(WCST), zadaniu Sekwencjonowania Liter-Numerów oraz Skali Zachowań Układów Frontalnych. Wnioski te
sugerują, że używanie psychedelików wiąże się ze zwiększoną pamięcią roboczą i zmianami nastawienia, które
są dwoma kluczowymi składnikami funkcjonowania wykonawczego. Zgodnie z tymi wynikami, inne badanie
wykazało lepszą wydajność pamięci roboczej u użytkowników dragów psychedelicznych i trend w kierunku
lepszych wyników na WCST w stosunku do grupy kontrolnej, która została dopasowana pod względem płci,
wieku, dochodu oraz wyników ilorazu inteligencji werbalnej i płynnej (IQ) (Bouso et al. 2015). Biorąc pod
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uwagę korelacyjną naturę tych badań, potrzebne są przyszłe badania eksperymentalne w celu określenia
związku przyczynowego, a także sprawdzenia, czy ta poprawa utrzymuje się wraz z wiekiem jednostki. Jednak
biorąc  pod  uwagę,  że  psychedeliki  stymulują  plastyczność  (Ly  et  al.  2018)  i  wykazanie,  że  zwiększona
plastyczność  poprawia  funkcjonowanie  wykonawcze  (Selemon  2013),  istnieje  powód,  aby  oczekiwać,  że
psychedeliki mają przyczynowo-skutkowy wpływ na funkcje wykonawcze. Wyniki te, w połączeniu z badaniami
nad psychedelikami i kreatywnością, sugerują, że psychedeliki mogą być w stanie osłabić niektóre zmiany
poznawcze związane ze starszą dorosłością.

Paralele afektywne
Uderzająca  paralela  między  lekami  psychedelicznymi  a  starszą  dorosłością  dotyczy  ich  związków  z
przetwarzaniem  afektywnym.  Jak  już  wspomniano,  późne  życie  może  wiązać  się  z  wieloma  zmianami
afektywnymi, w tym zmianami w otwartości na doświadczenia (Donnellan i Lucas 2008), empatii (Grühn et al.
2008), pesymizmie (Chang et al. 2013), współczynnikach depresji/samobójczości (De Leo i Meneghel 2001;
Kumar et al. 2015; Wang i Blazer 2015), oraz znaczących doświadczeniach (Baum 1988). Te zmiany afektywne
mogą mieć poważne konsekwencje dla ogólnego samopoczucia i jakości życia osób starszych (Chang et al.
2013). Na przykład leczenie depresji zmniejsza nasilenie pogorszenia funkcji poznawczych u osób starszych
(Mossello  et  al.  2008)  a  zwiększona otwartość  na doświadczenia  wiąże się  z  pomyślnym starzeniem się
(Gregory  et  al.  2010).  Dla  tych,  którzy  chcą  przeciwdziałać  zmianom afektywnym udokumentowanym w
starszej dorosłości, rosną dowody na to, że psychedeliki wywołują kilka przeciwstawnych efektów.

Jedną ze zmian afektywnych,  konsekwentnie  związanych z  psychedelikami,  jest  zwiększona otwartość na
doświadczenie.  MacLean  et  al.  (2011)  stwierdzili,  że  uczestnicy  zgłosili  zwiększoną  otwartość  po
wysokodawkowej sesji psilocybinowej w stosunku do sesji kontrolnej metylofenidatu, a zmiany te utrzymywały
się przez co najmniej 1 rok. Chociaż badanie to było ograniczone przez błąd selekcji (tj. materiały rekrutacyjne
reklamowały,  że  uczestnicy  będą  przyjmować  psilocybinę),  późniejsze  badania  powtórzyły  zwiększoną
otwartość po zastosowaniu psychedelików (Bouso et al.  2018; Erritzoe et al.  2018; Lebedev et al.  2016).
Badania w tym obszarze mogą być również skażone inklinacją eksperymentatorów: biorąc pod uwagę piętno
związane historycznie z tymi dragami, potencjalnie tylko badacze z głębokim wewnętrznym zainteresowaniem
psychedelikami byliby skłonni zaryzykować swoją zawodową wiarygodność i środki, wchodząc w tę dziedzinę.
Może to wpływać na rodzaj  pytań jakie badacze rozpatrują przy dragach (tj.  może brakować badań nad
negatywnymi  skutkami  związanymi  z  psychedelikami).  Wreszcie,  możliwe  jest,  że  uczestnicy  wykazywali
zwiększoną otwartość,  ponieważ byli  raczej  na  nielegalnym dragu niż  z  powodu psilocybiny  jako  takiej.
Oznacza to, że być może po przyjemnym doświadczeniu z czymś wysoce stygmatyzowanym, jednostki mogą się
zastanawiać, na jakie inne stygmatyzowane/niepokojące działania powinny być również otwarte. Zmiany w
otwartości  mogą  jednak  wywierać  wykładniczy  wpływ na  inne  wyniki  poznawcze  i  afektywne,  takie  jak
kreatywność  (Silvia  et  al.  2009).  Ponadto  wykazano,  że  stosowanie  psychedelików  zwiększa  empatię
emocjonalną (Pokorny et al. 2017), co może być również związane ze zmianami w otwartości. Spekulatywnie,
wydaje się, że zwiększona otwartość na doświadczenia może również zwiększyć liczbę znaczących doświadczeń
w starszej dorosłości. W każdym razie, zmiany w otwartości wywołane przez psychedeliki wydają się być
sprzeczne ze zmianami obserwowanymi w późnym wieku.

Być może najszybciej rozwijającym się obszarem badań psychedelicznych jest leczenie zaburzeń afektywnych,
takich jak depresja (Griffiths et al. 2016; Carhart-Harris et al. 2016; Ross et al. 2016; Uthaug et al. 2018).
Rzeczywiście, w USA, FDA niedawno desygnowała psilocybinę do statusu "przełomowej terapii" dla depresji
opornej na leczenie (Bauer 2019), co powinno przyspieszyć przyszłe badania w tej dziedzinie. Biorąc pod
uwagę różnorodność negatywnych skutków związanych z depresją, badanie to może mieć ważne implikacje dla
osób starszych.  W jednym wyraźnym przykładzie,  Griffiths  et  al.  (2016)  stwierdzili,  że  po  psychoterapii
wspomaganej psilocybiną, 80% ich pacjentów z depresją wykazało redukcję objawów, która utrzymywała się
przez co najmniej 6 miesięcy po ich sesjach. Ross et al. (2016) jednocześnie trafili na podobne wyniki (tj.
60-80% pacjentów miało złagodzenie objawów 6,5 miesiąca po sesjach) w rygorystycznym podwójnie ślepym,
kontrolowanym placebo i krzyżowym badaniu pacjentów z rakiem doświadczających rozpaczy schyłku życia.
Odkrycia z eksperymentów Griffithsa i Rossa są szczególnie istotne dla starszych osób dorosłych, biorąc pod
uwagę, że średni wiek w każdym z ich badań wynosił 56 lat. Ponadto, podczas gdy starsi dorośli są generalnie
bardziej  pesymistyczni  (Chang et  al.  2013),  wykazano,  że  terapia  psychedeliczna zmniejsza pesymizm,  a
zmiany te są związane z efektami terapeutycznymi przy depresji (Lyons i Carhart-Harris 2018). Podwyższona
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regulacja emocji została również powiązana ze zdrowym starzeniem się (Suri i Gross 2012) i jest zwiększona u
mężczyzn używających psychedelików w porównaniu z mężczyznami nie stosującymi ich (Thiessen et al. 2018).
Wreszcie, badania korelacyjne pokazują negatywny związek między używaniem psychedelików a dystresem
psychicznym i zachowaniami samobójczymi (Hendricks et al. 2015). W sumie istnieje coraz więcej dowodów na
to, że dragi te wywołują zmiany w przetwarzaniu emocji, które przeciwdziałają wielu zmianom obserwowanym
w późnym wieku.

Kolejne afektywne połączenie między psychedelikami a starszymi dorosłymi dotyczy znaczących doświadczeń.
Jak wspomniano wcześniej, osoby starsze zgłaszają niedostatek znaczących wydarzeń w późniejszym życiu
(Baum  1988).  Intuicyjnie,  brak  znaczących  doświadczeń  może  być  czynnikiem  przyczyniającym  się  do
pesymizmu, depresji późnego wieku i zwiększonych wskaźników samobójczości u osób starszych (Heisel i Flett
2008). Faktycznie, niskie znaczenie życia jest powiązane ze wzrostem myśli samobójczych (Heisel i Flett 2008)
oraz  interwencjami  mającymi  na  celu  zwiększenie  znaczenia  dla  poprawy  samopoczucia  osób  starszych
(Breitbart et al. 2015). Ostatnie odkrycia nauki psychedelicznej sugerują, że dragi psychedeliczne mogą być w
stanie wyleczyć ten brak znaczących doświadczeń. W tym, co jest być może przełomowym jak dotąd badaniem
psychedelicznym dwudziestego  pierwszego  wieku,  Griffiths  et  al.  (2006)  stwierdzili  w  swoim podwójnie
zaślepionym eksperymencie, że dwie trzecie jego uczestników oceniło sesję psilocybinową jako jedno z pięciu
najbardziej znaczących doświadczeń ich życia - porównywalnych do wydarzeń takich jak narodziny dziecka lub
śmierć rodzica. Co więcej, 38% stwierdziło, że było to jedno z ich pięciu najbardziej znaczących duchowo
doświadczeń, a 79% uczestników tego badania oceniło, że doświadczenie to poprawiło ich dobre samopoczucie
lub  satysfakcję  życiową  "umiarkowanie"  lub  "bardzo".  Wyniki  ilustrują,  że  dragi  psychedeliczne  mogą
wywoływać doznania, które są niezwykle znaczące, a nawet duchowe; mogłoby to mieć ogromne konsekwencje
dla osób starszych cierpiących na brak znaczących doświadczeń.

W związku z tym, wpływ psychedelików na dystres u schyłku życia i opiekę paliatywną jest kolejnym obszarem
obecnych badań (Kelmendi et al. 2016; Shelton i Hendricks 2016). Chociaż ta linia badań była poprzedzona
podobnymi badaniami w pierwszej erze badań psychedelicznych (np. Cohen 1965; Fisher 1970; Grof et al.
1973), ulepszona metodologia eksperymentalna znacznie poprawiła nasze zrozumienie roli, jaką psychedeliki
mogą odegrać u schyłku życia. Pierwsze badanie w tym obszarze w obecnej erze badań psychedelicznych było
podwójnie  ślepym, kontrolowanym placebo,  badaniem pilotażowym, które wykazało niewielką poprawę w
ocenach dobrego samopoczucia (Grob et al. 2011). Chociaż ograniczone przez małą próbkę i stosunkowo niską
dawkę psilocybiny, badanie to było ważne dla ponownego ustanowienia protokołów weryfikacji koncepcji i
bezpieczeństwa. Bardziej rygorystyczne badania przeprowadzono w 2016 gdy zarówno Griffiths et al. jak i
Ross et al. stwierdzili znaczne spadki ocen dystresu u schyłku życia. Wreszcie, kolejne badanie wykazało, że, w
sposób zależny od dawki,  leczenie psilocybiną doprowadziło  do wzrostu satysfakcji  z  życia,  pozytywnego
nastawienia do życia i duchowości (Griffiths et al. 2011) - które mogą być czynnikami krytycznymi w zdrowym
starzeniu się chroniącym przed dystresem emocjonalnym (Grob et al. 2013).

Potencjalne mechanizmy
Biorąc pod uwagę samą liczbę zmian poznawczych i afektywnych, które były związane z psychedelikami, każda
z nich jest prawdopodobnie wspierana przez odrębne i nakładające się mechanizmy. W tej części zajmiemy się
potencjalnymi  mechanizmami  leżącymi  u  podstaw wspomnianych  wcześniej  zmian  poznawczych  i  afektu
związanych z tymi substancjami.

Dragi psychedeliczne wywierają swoje ostre efekty głównie poprzez receptory serotoninowe 5-HT2A (Preller et
al.  2017;  Vollenweider  et  al.  1998).  Receptory  te  są  powszechnie  rozmieszczone  w  korze,  co  wyjaśnia
różnorodne efekty psychedelików i odgrywa kluczową rolę w pamięci i poznawaniu (Zhang i Stackman Jr
2015). W badaniach na zwierzętach, aktywacja 5-HT2A doprowadziła do zwiększonej elastyczności poznawczej,
a także uczenia asocjacyjnego (Carhart-Harris et al. 2014). Dlatego psychedeliki mogą również wpływać na
elastyczność poznawczą,  co  może wyjaśniać  ich wpływ na kreatywność,  funkcjonowanie  wykonawcze (tj.
zmianę nastawienia), otwartość i depresję. Rzeczywiście, Jungaberle et al. (2018) zauważyli, że elastyczność
poznawcza jest ogólnie podwyższona w stanach psychedelicznych. Carhart-Harris et al. (2014) zaproponowali
wyczerpujący model skutków dragów psychedelicznych, który zaczyna się na poziomie receptora 5-HT2A  i
wbudowuje się w desynchronizację sieci wyższego poziomu w mózgu (patrz Carhart-Harris 2018, 2019, w celu
dalszego omówienia hipotezy mózgu entropicznego).
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Innym  -  bardziej  spekulatywnym  -  wyjaśnieniem  zmian  poznawczych  związanych  z  psychedelikami  jest
zwiększona  neurogeneza  i  neuroplastyczność  (Lima  da  Cruz  et  al.  2018).  Uważa  się,  że  zmniejszona
neurogeneza jest kluczowym czynnikiem leżącym u podstaw spadku funkcji poznawczych u osób starszych,
ponieważ obumierające neurony nie są zastępowane tak skutecznie (Galvan i Jin 2007; Xu et al. 2015). Ponadto
Goh  i  Park  (2009)  argumentowali,  że  zwiększona  neuroplastyczność  może  działać  jako  odpowiedź
kompensacyjna w starzejącym się mózgu, i zasugerowali, że należy zidentyfikować interwencje, które mogą
stymulować  plastyczność.  Dragi  psychedeliczne  są  intrygującymi  kandydatami  do  wywoływania  tych
krytycznych zmian w mózgu. Kilka badań z ostatnich lat wykazało, że podawanie dragów psychedelicznych in
vitro (Catlow et al. 2013) i in vivo (Catlow et al. 2016; Lima da Cruz et al. 2018; Morales-García et al. 2017)
stymuluje  neurogenezę.  Ponadto,  niedawny  artykuł  w  Cell  Reports  wykazał,  że  psychedeliki  zwiększyły
neuroplastyczność i synaptogenezę (Ly et al. 2018). Jednak mechanizm ten pozostaje niepewny, dopóki wyniki
nie zostaną powtórzone w próbach z ludźmi. Zwiększona neurogeneza i neuroplastyczność mogą wyjaśnić
niektóre  zmiany  afektywne,  które  były  związane  z  psychedelikami.  Uważa  się,  że  zanik  neuronów kory
przedczołowej jest czynnikiem przyczyniającym się do depresji (Christoffel et al. 2011; Ly et al. 2018) oraz
Jacobs et al. (2000) spekulowali, że wzmocnienie neurogenezy może pomóc w wyzdrowieniu z depresji. Biorąc
pod  uwagę,  że  zidentyfikowano  stosunkowo  niewiele  interwencji  mogących  zwiększyć  neurogenezę  i
plastyczność, potencjał dragów psychedelicznych w tej dziedzinie jest ważnym obszarem przyszłych badań i
mechanizm ten może przyczynić się do zmian poznawczych i afektywnych (Vollenweider i Kometer 2010).

Niektórzy argumentowali,  że zwiększone poczucie więzi po psychedelikach leży u podstaw ich znacznego
potencjału terapeutycznego (Carhart-Harris et al.  2018).  Osoby będące na tych dragach często raportują
głębokie poczucie "jedności", rozpad ego i utratę poczucia siebie (Lebedev et al.  2015). Potwierdzając te
anegdotyczne  relacje,  kilka  ostatnich  badań  wykazało,  że  sieć  trybu  domyślnego  (DMN -  default  mode
network), która jest fundamentalna dla utrzymywania poczucia siebie, jest dezaktywowana podczas stosowania
psychedelików (Carhart-Harris et al. 2012; Palhano-Fontes et al. 2015; Smigielski et al. 2019). Millière et al.
(2018)  twierdzi,  że  funkcjonalna  dezintegracja  DMN podczas  stanów psychedelicznych może  drastycznie
zmienić aspekty świadomości poprzez przejściowe zmniejszenia myślenia odwołującego się do siebie i dostępu
do informacji autobiograficznych, prowadząc do zmian w poczuciu własnej tożsamości. Ta zmiana perspektywy
może leżeć u podstaw zmian w otwartości i empatii, gdy jednostki stają się mniej egocentryczne i bardziej
otwarte na nowe sposoby myślenia. W rzeczywistości, zmiany w rozpuszczaniu ego przewidywały późniejszy
wzrost otwartości (Lebedev et al. 2016), a także pozytywne wyniki terapeutyczne (Griffiths et al. 2008; Ross et
al. 2016). Biorąc pod uwagę, że osoby z depresją charakteryzują się poznawaniem bardziej odwołującym się do
ja oraz zwiększoną aktywnością DMN (Sheline et al. 2009), te zmiany w poczuciu własnej osoby wydają się być
ważnym mechanizmem leżącym u podstaw zmian klinicznych związanych z psychedelikami.

Wreszcie, stopień, w jakim ma się doznanie "mistyczne" na dragach, przewiduje wyniki terapeutyczne (Garcia-
Romeu et al. 2019, 2014; Griffiths et al. 2016; Roseman et al. 2018; Ross et al. 2016; Russ et al. 2019; Schmid i
Liechti  2018) a także zmiany w otwartości  (MacLean et al.  2011).  Mistyczne przeżycia cechuje głębokie
poczucie sensu/świętości, wewnętrzne powiązanie z innymi i światem, transcendencja czasu i przestrzeni,
niewysłowioność i głęboki nastrój pozytywny (Grob et al. 2013; Kelmendi et al. 2016). Dezaktywacja DMN
wydaje się być jednym ze składników przechodzenia doznania mistycznego (Swanson 2018), co może wyjaśniać
ich  wspólne  skutki  terapeutyczne.  Spadki  w  aktywności  DMN  są  spójne  ze  spadkami  przetwarzania
odwołującego się do ja, a także z odczuciami bezprzestrzenności i bezczasowości związanymi z doznaniami
mistycznymi (Barrett i Griffiths 2017). Griffiths et al. (2011) stwierdzili, że dawka psilocybiny, która dawała
najwyższe prawdopodobieństwo doznania mistycznego, była również dawką raportowaną przez uczestników
jako najbardziej osobiście znaczącą, istotną duchowo oraz sesją, którą najbardziej chcieliby powtórzyć, gdyby
nadarzyła  się  taka  możliwość.  Podobnie  Grob  et  al.  (2013)  argumentowali,  że  doznanie  mistyczne  jest
krytyczne w pośredniczeniu korzyści związanych z psychedelikami, szczególnie w opiece paliatywnej. Postawili
hipotezę, że obraz siebie u pacjentów może zostać "przekalibrowany" w tym okresie transcendencji, tak że
przyjmują  szerszą  perspektywę egzystencjalną,  a  koncepcja  śmierci  mniej  wywołuje  niepokój.  Tendencja
psilocybiny do zwiększania poczucia ciągłości po śmierci (Griffiths et al. 2011) może również przyczyniać się
do spadków dystresu u schyłku życia.
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Bezpieczeństwo
Naturalną  troską  przy  rozważaniu  podawania  nielegalnych  dragów  jest  bezpieczeństwo.  Nie  zaleca  się
seniorom (ani nikomu innemu) przyjmowania tych substancji bez nadzoru lub bez profesjonalnej konsultacji
medycznej.  Konsultujący  lekarze  powinni  rozważyć  tendencję  psychedelików  do  wywoływania  ostrych
wzrostów ciśnienia krwi, temperatury ciała, częstości akcji serca, kortyzolu w osoczu i adrenaliny (Nichols
2016).  Obecni  badacze  kładą  duży  nacisk  na  mentalne  przygotowanie  osób  do  tego  doświadczenia  i
podkreślają, że korzyści płynące z sesji psychoterapii wspomaganej psychedelikami mogą nie uogólniać się do
rekreacyjnego stosowania psychedelików (Honig 2019). Biorąc to pod uwagę, badania korelacyjne wykazały, że
używanie  psychedelików  nie  jest  związane  z  problemami  ze  zdrowiem  psychicznym  lub  zachowaniami
samobójczymi (Johansen i Krebs 2015), a ich stosowanie wiąże się ze zmniejszeniem dystresu psychicznego i
samobójczości (Hendricks et al.  2015).  Ponadto Bouso et al.  (2012) stwierdzili,  że regularni użytkownicy
ayahuaski  osiągali  niższe  wyniki  dla  każdego  zadanego  im  pomiaru  psychopatologii  w  porównaniu  z
nieużytkownikami  o  podobnej  płci,  wieku,  wykształceniu  i  dochodach.  Oceniając  potencjał  nadużywania
psilocybiny zgodnie z 8 czynnikami amerykańskiej Ustawy o substancjach kontrolowanych, Johnson et al.
(2018) doszli do wniosku, że z dragiem tym wiąże się ograniczona szkoda. Wreszcie, dragi te zamiast być
furtką do brania innych dragów, u użytkowników psychedelików jest o 40% mniejsze ryzyko nadużywania
opiatów w ostatnim roku (Pisano et al. 2017) i nie wykazano, że indukują uzależnienie (Rucker et al. 2016).
Biorąc pod uwagę szybko rosnące wskaźniki nadużywania opiatów u osób starszych (Samhsa 2017), może to
być kolejna potencjalna korzyść dla tej populacji. Nie oznacza to, że psychedeliki są wolne od ryzyka; mogą
wywoływać doznania, które są niezwykle wyzywające pod względem psychologicznym, szczególnie gdy są
używane przy braku odpowiedniego "nastawienia" i "otoczenia" (Barret et al. 2016). Jednakże w nowej erze
badań psychedelicznych, które wykorzystują rygorystyczne procedury przygotowania, wsparcia i integracji,
raportowany jest ograniczony uszczerbek. W rzeczywistości, Ross et al. (2016) zauważyli, że w nowej erze
badań psychedelicznych, ponad 2000 uczestników przeszło przez starannie monitorowane sesje, przy zerowym
zgłoszeniu  długoterminowych  awersyjnych  skutków  ubocznych  (patrz  Johnson  et  al.  2008  po  wytyczne
bezpieczeństwa).

Przyszłe kierunki
Istnieje  kilka  problemów  logistycznych  i  praktycznych,  którymi  należy  się  zająć,  aby  wdrożyć  terapię
psychedeliczną dla zmian w poznawaniu i afekcie związanych z wiekiem. Po pierwsze, badacze muszą określić,
kiedy jest najlepszy czas dla poszczególnych osób na przyjmowanie tych substancji, aby zmaksymalizować ich
właściwości terapeutyczne. Być może przyjmowanie ich we wczesnej dorosłości może uchronić przed skutkami
wpływu  starzenia  cechy,  które  psychedeliki  okazały  się  zmieniać  (tj.  kreatywność,  funkcjonowanie
wykonawcze, otwartość na doświadczenia, depresja, pesymizm). Z drugiej strony, nadal nie jest jasne, jak
długo utrzymują się zmiany związane z psychedelikami w przetwarzaniu poznawczym/afektywnym. Chociaż
kilka współczesnych badań wykazało zmiany trwające co najmniej rok (Gasser et al. 2014, 2015; Griffiths et al.
2008, 2011) i istnieją dowody, że niektóre zmiany utrzymują się nawet 25 lat po pojedynczej sesji (Doblin
1991), inne badania sugerują, że wartościowe mogą być sesje "wzmacniające" (Barbosa et al. 2009; Noorani et
al. 2018). Wydaje się prawdopodobne, że pojawią się bardziej solidne badania podłużne, ponieważ liczba badań
eksperymentalnych  gwałtownie  wzrosła  w  ostatnich  latach,  a  mogą  one  poinformować  naukowców  o
optymalnym czasie, dawkowaniu i liczbie wymaganych sesji.

Stopień, w jakim wszystkie te zmiany uogólniają się na osoby starsze, jest kolejną pozostałą kwestią. Biorąc
pod uwagę wyjątkowe zmiany i wyzwania życiowe związane ze starszą dorosłością, nie oczekuje się, że metody
leczenia przeznaczone dla młodszych osób będą zawsze odpowiednie dla osób starszych (i odwrotnie). Na
przykład metody leczenia chorób psychicznych, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), są równie
skuteczne u młodszych, jak i starszych osób dorosłych, ale są stosowane w inny sposób (Laidlaw 2014). Terapia
poznawczo-behawioralna  starszych  dorosłych  koncentruje  się  na  dodatkowych  problemach,  takich  jak
mobilność, żałoba, samotność i problemy medyczne, które nie są częstym problemem u młodszych dorosłych.
W ten sam sposób terapia psychedeliczna dla młodych dorosłych może różnić się implementacją w porównaniu
ze starszymi dorosłymi,  a to uzasadnia przyszłe badania.  W każdym razie,  niektóre współczesne badania
psychedeliczne obejmowały starsze osoby dorosłe i wykazały różnorodne wyniki pozytywne (Griffiths et al.
2016; Ross et al. 2016); w związku z tym pojawia się dowód, że podawanie psychedelików w późnym wieku



czy psychedeliki mogą łagodzić zmiany w poznawaniu i afekcie związane z wiekiem www.psilosophy.info/xnqibrhpbmgdakgfccascrbv

soma rights re-served 8 od 16.06.2021 na http://www.psilosophy.info/

może prowadzić do zmian poznawczych i afektywnych.

Wniosek
Krótko mówiąc, recenzowana literatura pokazuje solidne teoretyczne powiązania między psychedelikami a
zmianami w poznawaniu i afekcie związanymi ze starszym wiekiem. Chociaż wiele starszych osób cierpi na
spadek  kreatywności  i  funkcji  wykonawczych,  wykazano,  że  psychedeliki  pobudzają  kreatywność  i  są
powiązane z poprawą funkcjonowania wykonawczego. Starsza dorosłość wiąże się również ze zmniejszoną
otwartością na doświadczenia, empatią i znaczącymi doświadczeniami, z których wszystkie można zwiększyć
za pomocą dragów psychedelicznych. Ich nieodparty potencjał terapeutyczny w leczeniu depresji, pesymizmu,
samobójczości i opieki paliatywnej może być również korzystny dla osób starszych. Twierdzono, że u podłoża
wielu zmian poznawczych i afektywnych leży wzmocniona neurogeneza, neuroplastyczność, więzi i doznania
mistyczne. Wreszcie, ostatnie badania potwierdzają, że dragi te są stosunkowo bezpieczne, gdy są stosowane z
profesjonalnym przygotowaniem i nadzorem. Biorąc pod uwagę, że w kilku z tych badań wykorzystano osoby
starsze,  wydaje  się,  że  można  je  zastosować  w  tej  populacji.  Podsumowując,  wcześniejsze  badania
potwierdzają, że stosowanie psychedelików do leczenia związanych z wiekiem zmian w poznawaniu i afekcie
może być realnym i  prawdopodobnie wpływowym obszarem badań. Ten przegląd proponuje nowy obszar
badań, a wnioski z naszej krytycznej analizy literatury podstawowej ujawniają, że badacze powinni rozważyć
stronniczość  autoselekcji,  stronniczość  eksperymentatorów,  standaryzowane  dawki,  grupy  kontrolne  i
możliwość uogólnienia, aby ulepszyć przyszłą metodologię eksperymentalną w naukach psychedelicznych.

Zgodność ze standardami etycznymi
Konflikt interesów Autorzy oświadczają, że nie mają konfliktu interesów.
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