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ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΡΤΠΣΟΦΑΝΗ

1. Απθέξ αιίκεξ ηαζ ηαναμθίκεξ (πανάβςβα ενοπηαιίκδξ, α-

ηαναμθίκεξ ηαζ ηεηνάοδνμ-α-ηαναμθίκεξ ιε παναζζεδζζμβυκεξ 

ζδζυηδηεξ)

2. Ικδμθίκεξ πνμενπόιεκεξ από ηδκ ηοηθμπμίδζδ ηδξ 

ενοπηαιίκδξ (αθηαθμεζδή ηςκ ηαθααάνεζςκ ηοάιςκ ηαζ ηα 

μθζβμιενή ηςκ Calycanthaceae ηαζ Rubiaceae)

3. Πανάβςβα ενβμθίκδξ (Convolvulaceae, Ascomycetes fungi)

4. Μμκμηενπεκζηά αθηαθμεζδή ζκδμθίμο (εκζςιαηχκμοκ ιζα 

ιμκάδα ιμκμηενπεκίμο ιε C10 ή C9 ηαζ αζμζοκηίεεκηαζ ηονίςξ 

ζηζξ μζημβέκεζεξ Apocynaceae, Rubiaceae ηαζ Loganiaceae)



ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΡΤΠΣΟΦΑΝΗ

1. Απθέξ αιίκεξ ηαζ ηαναμθίκεξ (πανάβςβα ενοπηαιίκδξ, α-

ηαναμθίκεξ ηαζ ηεηνάοδνμ-α-ηαναμθίκεξ ιε παναζζεδζζμβυκεξ 

ζδζυηδηεξ)

Γμιζηέξ ακαθμβίεξ ιε κεονμδζααζααζέξ (ζενμημκίκδ, αδνεκαθίκδ, 

κμναδνεκαθίκδ)

ζενμημκίκδ αδνεκαθίκδ κμναδνεκαθίκδ

http://www.biopsychiatry.com/sertraline/index.html
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Adrenalin_-_Adrenaline.svg




ΑΛΚΑΛΟΔΙΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΡΤΠΣΟΦΑΝΗ

Θνοπηαιίκεξ, β-ηαναμθίκεξ

Agaricaceae (Παναζζεδζζμβυκα, Κεκηνζηή Αιενζηή)

TEONACATL = Conocybe, Panaeolus, Psilocybe, 

Sropharia (S. cubensis & Ps. Aztecorum)

4-οδνμλο-Ν,Ν-δζιεεοθμηνοπηαιίκδ

Γναζηζηή απυ ημ ζηυια ζε δυζεζξ 100-150ιg/Kg

Οπηζηέξ παναζζεήζεζξ

wiki-File:Pcubmazatapec.jpg


Myristicaceae (Κεκηνζηή Αιενζηή)

Virola spp. 



Mimosaceae (Νόηζα Αιενζηή)

Anadenanthera peregrina

Ν,Ν-δζιεεοθμηνοπηαιίκδ, Ν-

ιεεοθζςιέκα πανάβςβα ηαζ  5-

ιεεμλοθζςιέκα πανάβςβα



Malpighiaceae (Banisteriopsis caapi, B. inebrians, B. rusbyana) 

(Νόηζα Αιενζηή)

αβζαπμοάζηα 

αθηαθμεζδή α-ηαναμθίκδξ 



Τα αθηαθμεζδή α-ηαναμθίκδξ είκαζ εονέςξ 

δζαδεδμιέκα ζε θοηά ηαζ γχα ηαζ ζοπκά 

δνμοκ ςξ ακηίζηνμθμζ αβςκζζηέξ 

αεκγμδζαγεπίκδξ. Οζ α-ηαναμθίκεξ πανιίκδ, 

πανιαθίκδ ηαζ ηεηνατδνμπανιίκδ 

δζαδναιαηίγμοκ ηαίνζμ νυθμ ζηδ 

θανιαημθμβία ηςκ ζεαβεκχκ 

παναζζεδζζμβυκςκ θοηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ αθέρδια 

αβζαμοπάζηα ιε ηζξ ροπεδεθζηέξ ζδζυηδηεξ. 

Ζ θέλδ αβζαπμοάζηα πνμένπεηαζ απυ ηζξ ζζπακζηέξ θέλεζξ aya (πκεφια) ηαζ 

wasca (ακαννζπδηζηυ θοηυ). 

Τμ αβζαπμοάζηα είκαζ έκα αθέρδια δζαθυνςκ εβπφζεςκ απυ ηνμπζηά θοηά 

ιε ζζπονέξ ροπμηνυπεξ ζδζυηδηεξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ 

ημονακηένμξ (Σαιάκμζ ημο Αιαγμκίμο) ζε ενδζηεοηζηέξ ηαζ εεναπεοηζηέξ 

ηεθεηέξ εζςηενζηήξ ηάεανζδξ (ακαννζπδηζηυ θοηυ Banisteriopsis caapi)

αθηαθμεζδή α-ηαναμθίκδξ 

Malpighiaceae (Banisteriopsis caapi, B. inebrians, B. rusbyana) 

(Νόηζα Αιενζηή)



Zygophyllaceae (Peganum harmala)

Γζεβενηζηό ημο ΚΝ

ακαζημθείξ ηδξ ΜΑΟ



πανιάκδ 0,16%, πανιίκδ 0,44-1,84% (ηονίμοξ ζημοξ θθμζμφξ ηςκ ζπυνςκ), 

πανιαθίκδ 0,25-0,79%, πανιαθυθδ 3,90% ηαζ ηεηνατδνμπανιίκδ ζε ζπκχδεζξ 

πμζυηδηεξ. 

απμηεθμφκ ζοκμθζηά ημ 5,9% ημο λδνμφ αάνμοξ ηςκ ζπυνςκ

πενζεηηζηυηδηα ζπυνςκ δζάθμνςκ θοηχκ ημοξ ζε αθηαθμεζδή : 2%-7%.

άθθα αθηαθμεζδή: ααζζηίκδ ή πδβακίκδ 0,25% ηαζ ααζζηζκυκδ 0,007%.

αθαζηδηζηά ιένδ ημο θοημφ πενζέπμοκ πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ αθηαθμεζδχκ 

ηαζ ζοκήεςξ δε πνδζζιμπμζμφκηαζ θανιαηεοηζηά: 

αθαζημί 0,36, θφθθα 0,52 ηαζ νίγεξ 2,5%.

Zygophyllaceae (Peganum harmala)

Γζεβενηζηό ημο ΚΝ
ακαζημθείξ ηδξ ΜΑΟ



Convolvulaceae (Rivea corymposa, Ipomoea violacea)

Rivea corymposa
Ipomoea violacea



Αθηαθμεζδή ηδξ Physostigma venenosum, 

Fabaceae, (Καθααάνζμζ Κύαιμζ)





5-οδνμλοενοπημθάκδ 5-οδνμλοενοπηαιίκδ

Δγενμθίκδ





οκεεηζηά πανάβςβα (ιοαζεέκεζα)



ΔΡΓΟΛΙΝΔ 

Αθηαθμεζδή ενβμθίκδξ: οπμηαηάζηαζδ ζηδκ εέζδ 8 ιε ιεεφθζμ ή ιε 

οδνμλοιέεοθμ μιάδα ή ζηδκ 8- ηαζ 9- εέζδ

Αθηαθμεζδή 8-ενβμθεκίμο: οπμηαηάζηαζδ ζηδκ εέζδ 8 ιε ιεεφθζμ ή ιε 

οδνμλοιέεοθμ μιάδα ή ιε ηαναμλοθζηή μιάδα

Αθηαθμεζδή 9-ενβμθεκίμο (αθηαθμεζδή ενοζζαώδμοξ όθοναξ)

Αθηαθμεζδή ζεημενβμθίκδξ: έπμοκ ακμζηηυ ημ δαηηφθζμ D

Άθθεξ δμιέξ: Σοββεκείξ δμιέξ, δζιεεοθαθθοθμηνοπημθάκδ ηαζ πνμσυκηα 

υπςξ ηα ηθααζζζπζηζηά μλέα
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Δνβμθίκδ = Σεηναηοηθζηόξ, 

μηηάοδνμσκδμθμηζκμθζκζηόξ 

δαηηύθζμξ



Πνόδνμια ημο δαηηοθίμο ηδξ ενβμθίκδξ:

Θνοπημθάκδ → δαηηφθζμξ ζκδμθίμο, C-4, C-5, N-6

Μεααθμκζηό μλύ → (ιέζς πονμθςζθμνζημφ δζιεεοθαθθοθίμο) C-7, C-8, 

C-9, C-10, οπμηαηαζηάηδ C-8

Μεεεζμκίκδ → (ςξ S-αδεκμζοθμιεεεζμκίκδ) ιεεοθίςζδ ζημ N-6
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ΔΡΓΟΛΙΝΗ 

Γμιζηά ζημζπεία εκυξ πεπηζδζημφ αθηαθμεζδμφξ (ενβμηαιίκδ)



Αθηοθίςζδ ηδξ ενοπημθάκδξ απυ ημ πονμθςζθμνζηυ δζιεεοθαθθφθζμ 

(DMAPP) απ’ εοεείαξ ζημκ C-4, ηαηαθοχιεκδ απυ ημ εζδζηυ έκγοιμ 

ζοκεεηάζδ ηδξ DAMT → δζιεεοθαθθοθμενοπημθάκδ (DAMT)

DAMT



Βζμζύκεεζδ ηςκ αθηαθμεζδώκ ημο 

ergot (ηύνζα ζηάδζα)

DAMT Ν-ιεεοθίςζδ & απμηαναμλοθίςζδ, μλείδςζδ 

(Ε)-ιεεοθμ μιάδαξ ηαζ ζζμιενείςζδ δζπθμφ 

δεζιμφ → πακημηθααίκδ

Ζ (Ε)-ιεεοθμ μιάδα βίκεηαζ (Δ)-, δ 

οδνμλοιεεοθζηή μιάδα μλεζδχκεηαζ ζε 

αθδεΰδδ, πμο ακηζδνά ιε ηδ δεοηενμηαβή 

αιίκδ, ηθείζζιμ ημο δαηηοθίμο D ηαζ 

ζζμιενείςζδ δζπθμφ δεζιμφ → αβνμηθααίκδ

Υδνμλοθίςζδ ηδξ ιεεοθμιάδαξ ζημκ C-8 απυ 

ιζα ιμκμ-μλοβεκάζδ → εθοιμηθααίκδ

Πεπηζδζηά αθηαθμεζδή ζπδιαηίγμκηαζ από 

ηδκ αθδεΰδδ πμο πνμηύπηεζ από ηδκ 

μλείδςζδ ηδξ οδνμλοιεεοθζηήξ μιάδαξ 

ηδξ εθοιμηθααίκδξ δίπςξ ημ ζπδιαηζζιό 

μλέμξ ςξ εκδζάιεζμο



μ ιύηδηαξ

ηθδνώηζα



Τμ ζηθδνχηζμ ημο 

ιφηδηα, πμο είκαζ 

πθμφζζμ ζε 

αθηαθμεζδή.

Σηάποεξ ζίηαθδξ (rye) 

πνμζαεαθδιέκμζ απυ 

ενοζζαχδδ υθονα

Οζ δζάθμνεξ 

"θάζεζξ" ηαζ ηιήιαηα 

ημο ιφηδηα



ενβμηζζιόξ, εηδδθςκυηακ ιε δφμ ηνυπμοξ: 

(α) Με ειεημφξ, ηεθαθαθβίεξ, νζκμνναβίεξ, βαββναζκχδεζξ 

ελεθηχζεζξ ζοιπηχιαηα πανυιμζα ιε εηείκα ηδξ θέπναξ 

(ergotismus gangraenosus)

(α) ιε ζπαζιμφξ, επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ, παναζζεήζεζξ (ergotismus 

convulsivus). 

Σηδ βαββναζκχδδ ιμνθή ηδξ αζεέκεζαξ είπακ δμεεί δζάθμνεξ θασηέξ 

μκμιαζίεξ, απυ ηζξ μπμίεξ δ βκςζηυηενδ είκαζ ημ "θςηζά ημο Αβίμο 

Ακηςκίμο" (St. Antony's fire). Ζ μκμιαζία αοηή μθείθεηαζ ζημ 

αίζεδια ημο ηαρίιαημξ ζηα άηνα, πμο κζχεμοκ μζ αζεεκείξ ηαζ ζημ 

υηζ ηαηά ημκ ιεζαίςκα μζ ιμκαπμί ημο Τάβιαημξ ημο Αβίμο Ακηςκίμο 

είπακ "εζδζηεοεεί" ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ζηδ κμζδθεία ηςκ αζεεκχκ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηαηάθθδθα ηαηαπνατκηζηά ηαζ εηποθίζιαηα 

αμηάκςκ πμο δζεβείνμοκ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ.



Υδιζηή ζύζηαζδ ηδξ Δνοζζαώδμοξ όθοναξ

Σάηπανα, αιζκμλέα, θζπίδζα (20-40%), ζηενυθεξ, αιίκεξ, πνςζηζηέξ: 

ηφπμο ακεναηζκυκδξ (ηθααμνμοιπίκδ) ηαζ ηονίςξ δζιενή λακευκδξ  



Αθηαθμεζδή ηδξ Δνοζζαώδμοξ όθοναξ

1. Απθά αιίδζα ημο θοζενβζημύ μλέμξ (20% ηςκ ζοκμθζηώκ αθηαθμεζδώκ)

Δνβμκμαίκδ (αιίδζμ ημο θοζενβζημφ μλέμξ ιε ηδκ 2-αιζκμπνμπακυθδ)



Αθηαθμεζδή ηδξ Δνοζζαώδμοξ όθοναξ

2. Πεπηζδζηά αιίδζα ημο 

θοζενβζημύ μλέμξ (80% ηςκ 

ζοκμθζηώκ αθηαθμεζδώκ) = 

Δνβμπεπηίκεξ

Αδζάθοηα ζημ κενυ

Υδνυθοζδ → θοζενβζηυ μλφ, πνμθίκδ, 

αιιςκία, έκα αιζκμλφ (θαζκοθαθακίκδ, 

θεοηίκδ, ζζμθεοηίκδ, ααθίκδ), έκα α-

ηεημμλφ (πονμοαζηυ μλφ, 

δζιεεοθμπονμοαζηυ μλφ, α-

ηεημαμοηονζηυ μλφ)

Φαναηηδνζζηζηυ βκχνζζια: ηοηθυθδ πμο 

ζπδιαηίγεηαζ απυ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ 

οδνμλοθμιάδαξ ημο α-άκεναηα εκυξ 

αιζκμλέμξ (ιε οδνυθοζδ ημο πεπηδίμο 

μδδβεί ζε α-ηεημμλφ) ηαζ ηδξ 

ηαναμλοθζηήξ μιάδαξ ηδξ πνμθίκδξ





Αζηάεεζα ηςκ παναβχβςκ ημο θοζενβζημφ μλέμξ

8

Δπζιενζζιυξ ζημκ C-8 εκηείκεηαζ ζε πμθζημφξ δζαθφηεξ

εκυθδ

Οκμιαημθμβία: -ινη, πανάβςβα θοζενβζημφ μλέμξ 

-ινινη, πανάβςβα ζζμθοζενβζημφ μλέμξ 

Σα πανάβςβα ημο ζζμθοζενβζημύ μλέμξ ζηενμύκηαζ θανιαημθμβζηήξ δνάζδξ 
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Ακηίδναζδ Van Urk: 

ακηίδναζδ ιε 4-δζιεεοθαιζκμαεκγαθδεΰδδ ζε υλζκεξ ζοκεήηεξ

δίκεζ ιπθε πνχια (πμζμηζηυξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ αθηαθμεζδχκ 

ηδξ ενζζοαχδμοξ υθοναξ)

Λυσεργικό παράγωγο 





Φανιαημθμβζηή δνάζδ 

Δνβμκμαίκδ Δνβμηαιίκδ

Ηζπονυ μηοηυηζμ 

(δζέβενζδ α-

αδνεκενβζηχκ 

οπμδμπέςκ)

Ακηζαζιμνναβζηή δνάζδ

Μεεοθμενβμκμαίκδ

(διζζοκεεηζηυ πανάβςβμ, 

αιίδζμ ημο θοζενβζημφ 

μλέμξ ηαζ ηδξ 2-

αιζκμαμοηακυθδξ) 

Ηζπονυ αββεζμζοζηαθηζηυ 

ζε παιδθέξ δυζεζξ 

(δζέβενζδ α-

αδνεκενβζηχκ 

οπμδμπέςκ)

Σε ορδθέξ δυζεζξ 

αδνεκενβζηυξ 

ακηαβςκζζηήξ

Οηοηυηζμ 

Γμιζηέξ ακαθμβίεξ ιε κεονμδζααζααζέξ



Ζιζζοκεεηζηά ηαζ ζοκεεηζηά πανάβςβα ημο ergot

Τδνμβμκςιέκα πανάβςβα θοζζηώκ αθηαθμεζδώκ

9,10-δζοδνμενβμηαιίκδ: ιείςζδ ηδξ αβςκζζηζηήξ δνάζδξ ζημοξ α-αδνεκενβζημφξ οπμδμπείξ, 

πενζζζυηενμ δναζηζηυ ζηζξ θθέαεξ, ζηαεενμπμζεί ημκ ηυκμ ηςκ αββείςκ. Θεναπεία διζηνακίαξ (απυ 

ημο ζηυιαημξ)

9,10-δζοδνμενβμημλίκδ: πμθφπθμηδ δνάζδ, 

Σε πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ θυβς βενμκηζηήξ άκμζαξ (εκέζζιμ δζάθοια) 

Ηζπονυξ ζενμημκζκενβζηυξ ακηαβςκζζηήξ 

Ακαζημθή ηδξ αφλδζδξ ηδξ δζαπεναηυηδηαξ 

απυ ηδ ζενμημκίκδ, ιείςζδ ηδξ 

απεθεοεένςζδξ ζζηαιίκδξ απυ ηα 

ιαζημηφηηανα

Θεναπεία ηδξ διζηνακίαξ

Νημπαιζκενβζηυξ αβςκζζηήξ

Ακαζηέθθεζ ηδκ έηηνζζδ πνμθαηηίκδξ 

απυ ημκ άλμκα οπμεαθάιμο –

οπυθοζδξ

Θεναπεία πανηζκζμκζζιμφ (ιυκδ ή 

ζε ζοκδοαζιυ ιε θεαμκηυπα)

Μεεοθμενβμκμαίκδ



Ζιζζοκεεηζηά ηαζ ζοκεεηζηά πανάβςβα ημο ergot

Ακαζηέθθεζ ηδκ έηηνζζδ πνμθαηηίκδξ απυ 

ημκ άλμκα οπμεαθάιμο – οπυθοζδξ

1. Υπενπνμθαηηζκαζιία 

2. Θεναπεία πανηζκζμκζζιμφ (ιυκδ ή ζε 

ζοκδοαζιυ ιε θεαμκηυπα)

3. Γζαημπή βαθμοπίαξ

Καεανυξ α-1-αδνεκενβζηυξ 

ακηαβςκζζηήξ

Δβηεθαθζηυ 

αββεζμδζαζηαθηζηυ 

Βεθηίςζδ ζοιπηςιάηςκ 

βενμκηζηήξ άκμζαξ (έθθεζρδ 

ζοβηέκηνςζδξ ηαζ απχθεζα 

ικήιδξ)

Ηζπονυ ροπεδεθζηυ 



Τμ εθεφεενμ θοζενβζηυ μλφ θαιαάκεηαζ ιε αθηαθζηή οδνυθοζδ ηδξ 

ενβμηαιίκδξ. Σηδ ζοκέπεζα, ημ θοζενβζηυ μλφ ακηζδνά ιε δζαζεοθαιίκδ 

(C2H5NHC2H5) πανμοζία μλοπθςνζμφπμο θςζθυνμο (POCl3) βζα κα δχζεζ 

ημ LSD [ιέζς in situ ζπδιαηζζιμφ ημο ακηζδναζηδνίμο ζφγεολδξ ιε ηδκ 

αιζδζηή μιάδα: (C2H5)2N-PO(Cl)-N(C2H5)2 ]



ηενεμσζμιενείξ ιμνθέξ ημο LSD. Τμ LSD είκαζ πεζνμιμνθζηή έκςζδ 

(μπηζηχξ εκενβή) ιε αζφιιεηνα άημια άκεναηα ηα C-5 and C-8. Δπμιέκςξ, 

οπάνπμοκ 4 μπηζηά ζζμιενή ημο LSD. Τμ ίδζμ ημ LSD, είκαζ ημ (+)-D-LSD, ιε 

απυθοηδ δζαιυνθςζδ 5R, 8R. 

Τα ζηενεμσζμιενή ζημκ C-5 δεκ οπάνπμοκ ζηδ θφζδ, μφηε ζπδιαηίγμκηαζ ηαηά 

ηδ ζφκεεζδ ημο LSD απυ ημ θοζζηυ D-θοζενβζηυ μλφ. Ωζηυζμ, ημ (+)-LSD ηαζ 

ημ (+)-iso-LSD, ζηενεμσζμιενή ζημκ C-8 (επζιενή), εκδμιεηααάθθμκηαζ 

ηαπφηαηα πανμοζία αάζεςκ, επεζδή ημ άθθα πνςηυκζμ είκαζ ανηεηά "υλζκμ" 

(θυβς ηδξ βεζηκίαζήξ ημο ιε δφμ δζπθμφξ δεζιμφξ) ηαζ ιπμνεί κα 

απμπνςημκζςεεί ηαζ κα επακαπνςημκζςεεί ηαπφηαηα. 

Η ροπμηνόπμξ δνάζδ ειθακίγεηαζ ιόκμ ζημ ζηενεoσζμιενέξ (+)-LSD. 



Albert Hofmann (1906-2008). Ο Δθαεηυξ 

πδιζηυξ πμο ζοκέεεζε ημ 1938 ημ LSD.

Ο αοημπεζναιαηζζιόξ ημο Hofmann



Φοζζμθμβζηή δνάζδ ημο LSD

Τμ LSD απμηεθεί ημ πθέμκ ζζπονυ βκςζηυ 

παναζζεδζζμβυκμ (ή ρεοδαζζεδζζμβυκμ). 

Σηδκ ηαεανή ιμνθή ημο είκαζ ιζα άζπνδ, 

άμζιδ ηνοζηαθθζηή ζηυκδ, δζαθοηή ζημ 

κενυ. 

Τμ LSD δεκ έπεζ ηαιία εβηεηνζιέκδ ζαηνζηή 

εθανιμβή, ακ ηαζ έπεζ πνμηαεεί υηζ εα 

ιπμνμφζε κα έπεζ ηάπμζα εθανιμβή ζηδ 

εεναπεία μνζζιέκςκ ροπζηχκ αζεεκεζχκ. 

Σήιενα, ημ LSD ακήηεζ ζηζξ "εθεβπυιεκεξ 

μοζίεξ" ηαζ δ ιυκδ κυιζιδ πνήζδ ημο 

πενζμνίγεηαζ ζηα ενεοκδηζηά ενβαζηήνζα.



Τοπζηά ζςιαηζηά ζοιπηχιαηα ηαηά ηδ θήρδ LSD.

Η επακαθαιαακόιεκδ πνήζδ LSD ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

παναηεηαιέκδ ηαηάεθζρδ ή άβπμξ. Έπμοκ ηαηαβναθεί πενζζηαηζηά 

αοημηημκζώκ ιεηά ηδ θήρδ LSD ηαζ δ μοζία αοηή ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ αίαζδ ή επζηίκδοκδ ζοιπενζθμνά, ιε ζοκέπεζα ημκ εάκαημ



Φανιαημθμβζηή δνάζδ. Τμ LSD δνα ςξ αβςκζζηήξ μνζζιέκςκ οπμδμπέςκ (5ΖΤ-2Α ηαζ 5ΖΤ-2C) ημο 

κεονμδζααζααζηή ζενμημκίκδ (5-οδνμλο-ενοπηαιίκδ, 5ΖΤ). Ωζηυζμ, άθθμηε "ιπθμηάνεζ" ημοξ οπμδμπείξ ηαζ 

άθθμηε ημοξ "δζεβείνεζ" ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ δ δνάζδ ημο είκαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ απνυαθεπηδ. Να 

ζδιεζςεεί υηζ ιέπνζ ζήιενα έπμοκ ακαβκςνζζεεί επηά δζαθμνεηζημί ηφπμζ οπμδμπέςκ ζενμημκίκδξ ηαζ 

δεηαηέζζενζξ δζαθμνεηζημί οπμηφπμζ. Ζ ζοζπέηζζδ ηδξ αβςκζζηζηήξ δνάζδξ ςξ πνμξ ημοξ οπμδμπείξ 5ΖΤ-2 ιε 

ημ παναζζεδζζμβυκμ απμηέθεζια έπεζ δζαπζζηςεεί ηαζ ιε άθθεξ παναζζεδζζμβυκεξ μοζίεξ. 

Σε ηάεε πενίπηςζδ δ "αβςκζζηζηή" δνάζδ ημο LSD ςξ πνμξ ηδ ζενμημκίκδ (αθθά ηαζ ςξ πνμξ άθθμοξ 

κεονμδζααζααζηέξ, υπςξ δ κημπαιίκδ) απυ ιυκδ ηδξ δεκ ενιδκεφεζ ηδκ ζζπονή παναζζεδζζμβυκμ δνάζδ ημο. 

Υπάνπμοκ πμθφ ζζπονυηενμζ, ζε ζπέζδ ιε ημ LSD, αβςκζζηέξ ηδξ ζενμημκίκδξ, πμο δεκ πανμοζζάγμοκ ηδκ 

παναιζηνή παναζζεδζζμβυκμ δνάζδ. Μάθζζηα, ημ LSD δνα ςξ ιενζηόξ αβςκζζηήξ (partial agonist), αθμφ 

δζαεέηεζ ιυθζξ ημ 20-25% ηδξ ζηακυηδηαξ εκενβμπμίδζδξ ηςκ οπμδμπέςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ίδζα ηδ ζενμημκίκδ. 

Δπμιέκςξ, ημ LSD πνέπεζ κα δζαεέηεζ επζπθέμκ θανιαημθμβζηέξ ζδζυηδηεξ πμο ημ ηαεζζημφκ ηαηά πμθφ 

δναζηζηυηενμ.

Τμ LSD δνα ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ημο εβηεθαθζημύ θθμζμύ (cerebral cortex) πμο ειπθέημκηαζ ζηδ 

νφειζζδ ηδξ δζάεεζδξ, ζημκ ζοκημκζζιυ, ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ζηδκ ενιδκεία ηςκ πνμζθαιαακυιεκςκ 

ενεεζζιάηςκ απυ ηα αζζεδηήνζα υνβακα. Δπίζδξ, ημ LSD δνα ζε ιζα εζδζηή πενζμπή ημο εβηεθάθμο, ημκ 

οπμιέθακα ηόπμ (locus caerulus), υπμο μζ απθμί κεονχκεξ δζαηθαδίγμκηαζ πνμξ δζαθμνεηζηά ηέκηνα 

αζζεήζεςκ. Ζ πενζμπή αοηή απμηεθεί ημ ηέκηνμ εβνήβμνζδξ ηαζ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδκ άιεζδ απυηνζζδ ζε 

έκα απνυζιεκμ ενέεζζια.


