Enzym = biologický katalyzátor → zrychluje chemické reakce; činí tak
svou vazebnou energií,
která kompenzuje energii
potřebnou pro zahájení
reakce (tzv. aktivační
energie).

STOPKOVÝTRUSNÉ rodu
P s i l o c y b e (200+ druhů)

Psilocybin je z hlediska farmakologie tzv. prodrogou
– v těle z něj
odštěpuje
– vzniklá sloučenina se nazývá psilocin,
který je pravou příčinou psychedelických účinků

vyvolávají ho všechna psychedelika,
také např. mezkalin, LSD a bufotenin

• nejvíc v Psilocybe azurescens . . . 1,78 %
(Oregon, Kalifornie)
• Psilocybe semilanceata . . . 0,98 %
(lysohlávka kopinatá) (střední Evropa)

• narušeným

• úzkostí

vnímáním

• nevolností

časoprostoru

• panickým atakem

• účinkem 2–6 hod

• vizuálními efekty

• LD50 = 2,4 kg

• euforií

• 9 000–7 000 BC
jeskynní malby

Alžírsko

(předměty pozorování

• zvýšenou pozorností

se transformují, mění

• spirituálním zážitkem

tvar, jas barvy)

Psilocybin se
využívá jako tzv.
entheogen – má
přinášet
spirituální
zážitek.

mayské „kamenné houby“
• 1957 ZNOVUOBJEVENÍ
Gordon a Valentina Wasson = am. etnomykologové
popsali psychedelické vize, Etnomykologie se zabývá
které zažili při rituálech do- studiem úlohy, kterou hrály
houby v kulturní historii
morodých obyvatel Mexika
různých národů.

Psilocybin se
jeví jako nadějné
antidepresivum,
které je zatím ve
fázi studií.

• Roger Heim = fr. mykolog – expedice do Mexika,
kultivace „zázračných hub“
• Albert Hofmann = šv. chemik; „otec LSD“,

Účinky LSD objevil náhodně, když si
malým množstvím potřísnil zápěstí. O tři
dny později, 19. dubna 1943, požil
mnohonásobně větší dávku s úmyslem
LSD ověřit. Účinek začal pociťovat cestou
domů na kole, proto je 19. duben – první
„LSD trip“ na světe – dnes označován
jako „Cyklistický den“.

sebe sama)

• sugestibilitou

• 1 000 BC–500 AD Mexiko

první izolace a syntéza psilocybinu 1958

• ztrátou ega (vědomí

PLACEBO

PSILOCYBIN

Psilocin = agonista serotoninu – váže se na 5-HT2A
receptor v centrální nervové soustavě (CNS), jenž
spouští produkci proteinu BDNF (mozkový neurotrofický faktor) – stimuluje konektivitu a aktivitu.

PSILOCIN

PSILOCYBIN

sušených hub
STŘEDNÍ
SMRTNÁ
DÁVKA

ALKALICKÁ
FOSFATÁZA
„Microdosing“ –
užívání velmi
malých dávek na
předpis – je praktikováno v některých
zemích pro zvýšení
míry energie, soustředění a kreativity.

PLACEBO = „lék“,
který neobsahuje
žádné účinné látky

• účinnost v psychiatrii pro léčbu duševních chorob
(těžké deprese, úzkosti) a bolestí spojených s rakovinou
• efektivní způsoby průmyslové výroby (roku 2019
vyvinut systém produkce v bakteriích, roku 2020 v kvasinkách)

systematický název psilocybinu

O-FOSFORYL-4-HYDROXY-N,N-DIMETHYLTRYPTAMIN
= halucinogenní alkaloid odvozený od tryptofanu
(aminokyselina)
• má indolový kruh
• purifikovaný psilocybin = bílá krystalická látka
• polární látka → rozpustná v polárních rozpouštědlech (voda, ethanol, methanol)
•

• vliv na aktivitu mozku v magnetické rezonanci a EEG
(od roku 2015 v Národním ústavu duševního zdraví ČR)
STUDIE KONEKTIVITY MOZKU
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