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WPŁYW PSYLOCYNY I FENYOLOETYLOAMINY (NATURALNYCH HA LUCYNOGENÓW             
ZAWARTYCH W ŁYSICZCE LANCETOWATEJ) NA METABOLIZM ENERGETYCZNY MI ĘŚNIA 

SERCOWEGO SZCZURA W WARUNKACH DO ŚWIADCZALNYCH  
Streszczenie 

Wstęp i cel pracy: Naturalne związki halucynogenne oprócz działania na ośrodkowy układ nerwowy, mogą wykazywać 
również wpływ na funkcjonowanie innych narządów - np. mięśnia sercowego. Celem niniejszej pracy jest ocena meta-
bolizmu energetycznego mięśnia sercowego szczura w warunkach eksperymentalnych, po wielokrotnym podawaniu 
psylocyny i fenyloetyloaminy - związków aktywnych biologicznie, które występują w łysiczce lancetowatej, należącej 
do rodzimych grzybów halucynogennych. 
Materiał i metody:  Badania przeprowadzono na szczurach, samcach szczepu Wistar, którym wielokrotnie podawano 
psylocynę i fenyloetyloaminę, a następnie w pobranym podczas sekcji materiale biologicznym, oceniono metabolizm 
mięśnia sercowego, na podstawie miokardialnych stężeń nukleotydów, nukleozydów i oksypuryn, z zastosowaniem 
metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).    
Wyniki i wnioski:  Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pod wpływem wielokrotnego podawa-
nia psylocyny i fenyloetyloaminy widoczna jest kompleksowa zmiana miokardialnego profilu stężeń puryn, co może być 
efektem oddziaływania naturalnych halucynogenów na metabolizm energetyczny mięśnia sercowego szczurów w wa-
runkach przeprowadzonego eksperymentu.  

Słowa kluczowe: Psylocyna, fenyloetyloamina, grzyby halucynogenne, metabolizm energetyczny mięśnia sercowego. 
(Otrzymano: 15.12.2017; Zrecenzowano: 20.12.2017; Zaakceptowano: 25.12.2017) 

 

EFFECT OF PSILOCIN AND PHENYLETHYLAMINE (NATURAL HA LLUCINOGENS 
CONTAINED IN THE LICHEN TICK) ON ENERGY METABOLISM OF THE RAT 

MYOCARDIUM UNDER EXPERIMENTAL CONDITIONS 
Abstract 

Introduction and purpose: In addition to central nervous system effect, natural hallucinogenic compounds may also 
affect other organs e.g., heart muscle. The aim of this study is to assess myocardial energy metabolism in rats, under 
experimental conditions, after repeated administration of psilocin and phenylethylamine - naturally occuring, biologi-
cally active compounds found in hallucinogenic mushrooms Psilocybe semilanceata, commonly known as the magic 
mushrooms. 
Material and methods: The studies were carried out on male Wistar rats, which were repeatedly administered psilocin 
and phenylethylamine. The biological material collected post-mortem was used to assess myocardial energy metabolism, 
based on nucleotide, nucleoside and oxypurine concentrations, using the high-performance liquid chromatography 
method (HPLC). 
Results and conclusions: Based on the conducted analyses, it can be concluded that repeated administration of psilocin 
and phenylethylamine caused a comprehensive change of the myocardial purine concentration profile, which may be the 
result of natural hallucinogens’ effect on myocardial energy metabolism in rats under the experimental conditions. 

Keywords: Psilocin, phenylethylamine, hallucinogenic mushrooms, myocardial energy metabolism. 
(Received: 15.12.2017; Revised: 20.12.2017; Accepted: 25.12.2017) 
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1. Wstęp i cel pracy 
 

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych stanowią obecnie duże zagrożenie zdrowotne 
i socjologiczne [1]. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodzieży, cieszą się  natu-
ralne związki o działaniu psychoaktywnym. Jednym ze źródeł takich substancji są grzyby 
halucynogenne, a wśród nich łysiczka lancetowata (Psilocybe semilanceata), która w Polsce 
występuje powszechnie, między innymi w lasach Pomorza Zachodniego.  

W latach 90. zaobserwowano narastające zjawisko odurzania się grzybami z rodzaju Psilo-
cybe przez ich przyjmowanie w formie surowej  lub po wstępnym przetworzeniu [2]. Natural-
ne związki halucynogenne, takie jak psylocyna i fenyloetyloamina, oprócz działania na 
ośrodkowy układ nerwowy, mogą wykazywać również wpływ na funkcjonowanie innych 
narządów - np. mięśnia sercowego.  

Mięsień sercowy jest specyficznym rodzajem mięśnia poprzecznie prążkowanego, cechu-
jącego się automatyzmem, pobudliwością oraz kurczliwością. Poprzez wpływy na każdą             
z tych właściwości na drodze humoralnej lub nerwowej odbywa się regulacja czynności serca, 
przy prawidłowo funkcjonujących mechanizmach jonowych automatyzmu serca i odpowied-
nim przewodzeniu pobudzeń. Podstawową jednostkę strukturalną mięśnia sercowego tworzą 
kardiomiocyty, połączone ze sobą złączami ścisłymi - koneksonami. Ich białka kurczliwe - 
aktyna i miozyna -  ułożone są w sarkomery, czyli jednostki odpowiedzialne za proces skur-
czu. Ze względu na duże zapotrzebowanie energetyczne kardiomiocyty wyróżnia obecność 
bardzo licznych mitochondriów. Bezpośrednim źródłem energii niezbędnej do podtrzymywa-
nia tych procesów są przede wszystkim wysokoenergetyczne wiązania adenozynotrifosforanu 
(ATP) [3]. 

Celem pracy była ocena potencjału energetycznego mięśnia sercowego, określanego na 
podstawie miokardialnych stężeń nukleotydów, nukleozydów i oksypuryn, oznaczanych me-
todą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), po ekspozycji zwierząt doświad-
czalnych na psylocynę i fenyloetyloaminę - związki biologicznie czynne zawarte w grzybach 
halucynogennych, których przedstawicielem jest łysiczka lancetowata,  powszechnie wystę-
pująca na obszarach Pomorza Zachodniego.  
 
3. Materiał i metody 

 
Badania przeprowadzono w okresie jednego sezonu (wiosna) na 118 trzymiesięcznych 

szczurzych samcach szczepu Wistar, o średniej masie ciała 275 g ± 32,02, które umieszczono 
w klatkach hodowlanych, po pięć sztuk w każdej w warunkach kontrolowanego                             
12-godzinnego rytmu oświetlenia, stałej temperatury (20 - 22°C) i średniej wilgotności (ok. 
60%). Otrzymywały granulowaną paszę standardową oraz wodę wodociągową ad libitum.  

Zwierzęta podzielono na grupy badane (otrzymujące psylocynę – P lub fenyloetyloaminę - 
F), grupy kontrolne (otrzymujące 5% roztwór etanolu, który był rozpuszczalnikiem dla bada-
nych substancji) oraz grupy odniesienia (otrzymujące roztwór soli fizjologicznej). Narażano 
je przez okres 2, 8 i 12 tygodni, stąd podział na 6 grup badanych (P-1, P-2, P-3 i F-1, F-2, F-
3), trzy grupy odniesienia (Ka-1, Ka-2, Ka-3) oraz trzy grupy kontrolne (Ks-1, Ks-2, Ks-3). 
W grupach badanych: P-1, P-2, P-3, zwierzętom podawano dootrzewnowo co drugi dzień,      
1 ml 5% etanolowego roztworu psylocyny (4-hydroksydimetylotryptamina, Sigma) w dawce 
10 µg/kg m.c. W kolejnych grupach badanych: F-1, F-2, F-3 zwierzęta otrzymywały tą samą 
drogą i równie często 1 ml 5% etanolowego roztworu chlorowodorku beta-fenyloetyloaminy 
(Sigma) w dawce 1mg/kg m.c. Grupy kontrolne Ka-1, Ka-2, Ka-3 stanowiły zwierzęta, któ-
rym w tych samych warunkach  podawano dootrzewnowo 1 ml 5% alkoholu etylowego. Na-
tomiast zwierzętom z grup odniesienia Ks-1, Ks-2, Ks-3 podawano dootrzewnowo 1 ml roz-
tworu soli fizjologicznej.  
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Eksperyment składał się z trzech etapów, tj. z 2, 8 i 12-tygodniowego okresu narażania zwie-
rząt na badane substancje, stąd stosowane w opisie wyników określenia seria 1, 2 i 3. 
 
Grupa P-1 tj. 2-tygodniowy okres narażenia na psylocynę   (n = 13) 
Grupa P-2 tj. 8-tygodniowy okres narażenia na psylocynę   (n = 9) 
Grupa P-3 tj. 12-tygodniowy okres narażenia na psylocynę (n = 15) 
 
Grupa F-1 tj. 2-tygodniowy okres narażenia na fenyloetyloaminę   (n = 11) 
Grupa F-2 tj. 8-tygodniowy okres narażenia na fenyloetyloaminę   (n = 9) 
Grupa F-3 tj. 12-tygodniowy okres narażenia na fenyloetyloaminę (n = 16) 
 
Grupa Ka-1 tj. 2–tygodniowy okres podawania 5% roztwór alkoholu etylowego   (n = 6)  
Grupa Ka-2 tj. 8–tygodniowy okres podawania 5% roztwór alkoholu etylowego   (n = 6) 
Grupa Ka-3 tj. 12–tygodniowy okres podawania 5% roztwór alkoholu etylowego (n = 12) 
 
Grupa Ks-1 tj. 2 –tygodniowy okres podawania soli fizjologicznej (0.9% r-r NaCl)   (n = 6) 
Grupa Ks-2 tj. 8 –tygodniowy okres podawania soli fizjologicznej (0.9% r-r NaCl)   (n = 6) 
Grupa Ks-3 tj. 12 –tygodniowy okres podawania soli fizjologicznej (0.9% r-r NaCl) (n = 9) 
 

Sekcję zwierząt przeprowadzano po dwóch tygodniach (seria 1), ośmiu tygodniach (seria 
2) oraz dwunastu tygodniach (seria 3) trwania eksperymentu. Przed przystąpieniem do sekcji 
zwierzęta poddano znieczuleniu ogólnemu z wykorzystaniem dootrzewnowego podania ke-
taminy w dawce 100 mg/kg m.c. Po otwarciu klatki piersiowej narzędziami schłodzonymi          
w ciekłym azocie odcinano fragment koniuszka serca o masie około 200 mg, który przeno-
szono do szczelnej probówki typu Eppendorf i całość natychmiast zamrażano w ciekłym azo-
cie. Materiał ten był przeznaczony do badań metodą wysokosprawnej chromatografii cieczo-
wej (HPLC).  

Ocena potencjału energetycznego została przeprowadzona w Zakładzie Biochemii i Che-
mii PAM, na podstawie stężeń 16 nukleotydów, nukleozydów i oksypuryn, z zastosowaniem 
metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) [4, 5]. Wg zmodyfikowanej me-
tody Smoleńskiego i wsp. [4] oznaczano: adenozynotrifosforan (ATP), adenozynodifosforan 
(ADP), adenozynomonofosforan (AMP), adenozynę (ADO), guanozynotrifosforan (GTP), 
guanozynodifosforan (GDP), guanozynomonofosforan (GMP), guanozynę (GUO), inozyno-
monofosforan (IMP), inozynę (INO), hipoksantynę (HYP), ksantynę (Xan), kwas moczowy 
(UA), urydynę (URD), dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD) oraz fosforan dinukle-
otydu nikotynoamidoadeninowego (NADP). Zamrożone wycinki  mięśnia sercowego roz-
drabniano przy użyciu schłodzonego w ciekłym azocie metalowego homogenizatora, a na-
stępnie część materiału, w ilości odpowiadającej kilku mg białka, homogenizowano przez 15 
s przy pomocy mikrohomogenizatora nożowego w 500 µl 0,4 M zimnego kwasu nadchloro-
wego.  

Po wirowaniu w temperaturze 2o C (16000g, 5 min) 400 µl otrzymanego supernatantu 
umieszczano w probówkach i zobojętniano poprzez dodanie 80 µl 1 M fosforanu potasowego. 
Po ponownym wirowaniu supernatant poddawano analizie HPLC. Po pierwszym wirowaniu 
oznaczano zawartość białka w otrzymanym osadzie metodą Bradford [6]. Wszystkie czynno-
ści obejmujące przygotowanie materiału do nastrzyknięcia na kolumnę wykonywano w tem-
peraturze nie przekraczającej 4º C. Analizę chromatograficzną przeprowadzono przy użyciu 
chromatografu Hewlett–Packard Series 1050, wyposażonego dodatkowo w przedział termo-
statowania kolumny. W porównaniu z metodą opisaną przez Smoleńskiego [4] zmodyfikowa-
ne zostały: wymiary stosowanej kolumny (Hypersil BDS-C18 3 µm, 125×3,0 mm), przepływ 
fazy ruchomej (0,5 ml/min) i temperatura kolumny (20,5º C). Skład buforów był identyczny 
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jak w metodzie oryginalnej, zmieniono natomiast profil gradientu zawartości buforu B w fa-
zie ruchomej (0% w 0,00 min, 2% w 0,05 min, 7% w 2,45 min, 35% w 4,75 min, 50% w 5,05 
min, 100% w 5,35 min, 100% w 7,00 min, 0% w 7,10 min). Wyniki przedstawiono w przeli-
czeniu na miligram białka w pobranym wycinku jako nmol puryny/mg białka. 
 
4. Wyniki 
 

Przeprowadzona wstępna ocena statystyczna wyników nie wykazała żadnych istotnych 
różnic w obrębie badanych 16 parametrów pomiędzy grupami kontrolnymi „Ka” oraz grupa-
mi odniesienia „Ks” we wszystkich seriach badań. Wskazywałoby to na brak wpływu na re-
zultaty doświadczenia zarówno czynnika czasu przeżycia (wieku) szczurów, jak i etanolu jako 
nośnika substancji badanych. W pierwszej serii wyników, po 2 tygodniach trwania ekspery-
mentu, nie stwierdzono istotnych różnic w ocenianych parametrach pomiędzy szczurami              
z poszczególnych klatek w obrębie grup badanych. Nie zanotowano również różnic pomiędzy 
grupami badanymi, odniesienia (Ks) i kontrolną (Ka). Dla wszystkich badanych zwierząt ob-
liczono ładunek energetyczny adenylanów (AEC):  

.
AMPADPATP

ADPATP
AEC 2

1

++
+

=  (1) 

 
Rys. 1. Graficzny obraz rozrzutu statystycznego wartości AEC dla grup badanych oraz kontrolnych            

w poszczególnych seriach, tj. serii 1, 2 i 3 (po 2, 8 i 12 tygodniach trwania eksperymentu) 
Zródło: Opracowanie Autorów 

Fig. 1. Distribution of AEC values in all groups of series 1 (after 2 weeks), 2 (after 8 weeks) and 3 
(after 12 weeks) 

Source: Elaboration of the Authors 
 

W drugiej serii badań, przeprowadzonej po 8-tygodniowej ekspozycji, zanotowano wyraź-
nie niższe w porównaniu z grupami kontrolnymi stężenia IMP i ADO w grupie zwierząt nara-
żonych zarówno na działanie psylocyny (p<0,03 i p<0,003), jak i fenyloetyloaminy (p<0,005 
i p<0,008) (Rys. 2 i 3). Nie wystąpiły natomiast istotne statystycznie różnice wartości dla 
powyższych parametrów pomiędzy grupami badanymi P i F. 
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Rys. 2. Rozkład statystyczny w grupach badanych i kontrolnej dla IMP 

Zródło: Opracowanie Autorów 
Fig. 2. Distribution of IMP values in groups P, F, and Ks 

Source: Elaboration of the Authors 
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Ryc. 3.  Rozkład statystyczny w grupach badanych i kontrolnej dla ADO w serii II 

(po 8 tygodniach ekspozycji) 
Zródło: Opracowanie Autorów 

Fig. 3. Distribution of ADO values in groups P, F, and Ks of series 2 (after 8 weeks) 
Source: Elaboration of the Authors 

 
 W trzeciej serii badań, przeprowadzonych po 3 miesiącach ekspozycji, również nie zaobser-
wowano istotnych różnic dla wartości AEC i pozostałych parametrów pomiędzy szczurami z 
grup kontrolnych (Ka) i odniesienia (Ks). Dlatego przystępując do oceny statystycznej tej 
serii wyników połączono je w jedną grupę kontrolną K. 
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Nie zanotowano także istotnych różnic w zawartości puryn pomiędzy grupami zwierząt na-
rażonych na działanie psylocyny i fenyloetyloaminy  Obie grupy badane wykazywały nato-
miast szereg istotnych różnic zawartości badanych związków w porównaniu do połączonej 
grupy kontrolnej (tabele 1 i 2 oraz ryciny 4, 5, 6, 7).  
 

Tab. 1. Istotne różnice stężeń puryn dla grup badanych w porównaniu do połączonych grup kontrolnej 
            i odniesienia po 12 tygodniach ekspozycji 
Tab. 1. Differences in purine concentrations between combined control and study groups after 12 weeks of exposure 

Parametr 
Parameter 

Zmiany 
Change 

Grupa P 
Group P 

Grupa F 
Group F 

AEC ↑   p < 0,002   p < 0,002 

GMP ↓ p < 0,05 p < 0,03 

IMP ↓ p < 0,12 p < 0,05 

ATP ↑ p < 0,01   p < 0,002 

HYP ↓ p < 0,06 p < 0,01 

ADP ↓ p < 0,18 p < 0,01 

AMP ↓   p < 0,002 p < 0,03 

INO ↓ p < 0,06 p < 0,03 

NADP ↓ p < 0,06 p < 0,02 

↑ - wzrost stężenia 
↓ - spadek stężenia 
p - poziom istotności statystycznej 

↑ - concentration increase 
↓ - concentration decrease 
p - level of statistical significance 

                      Zródło: Opracowanie Autorów / Source: Elaboration of the Authors 

Kierunek zachodzących zmian w odniesieniu do grupy kontrolnej, był zawsze taki sam              
w obu grupach badanych (P i F), choć zmiany te były bardziej zaznaczone dla zwierząt nara-
żonych na fenyloetyloaminę.   
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Ryc. 4. Obraz graficzny rozkładu wyników dla parametrów AEC 

Zródło: Opracowanie Autorów 
Fig. 4.  Distribution of AEC values in groups P, F, and K 

Source: Elaboration of the Authors 
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Rys. 5. Obraz graficzny rozkładu wyników dla parametrów ATP 

Fig. 5. Distribution of ATP values in groups P, F, and K 
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Rys.6. Obraz graficzny rozkładu wyników dla parametrów INO 

Fig. 6. Distribution of INO values in groups P, F, and K 
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Rys. 7. Obraz graficzny rozkładu wyników dla parametrów HYP 

Fig. 7.  Distribution of HYP values in groups P, F, and K 
Zródło: Opracowanie Autorów / Source: Elaboration of the Authors 



A. Machoy-Mokrzyńska, K. Safranow, V. Dziedziejko, K. Borowiak 
 

  198 

Tab. 2. Stężenia pozostałych związków dla grup badanych i kontrolnej w serii III badań (po 12 tygodniach)  
Tab. 2.  Concentrations of measured substances in control and study groups of series 3 (after 12 weeks) 

Grupa badana P 
Study group P 

Grupa badana F 
Study group F 

Grupa kontrolna 
Control group Parametr 

Parameter 
X  M SD X  M SD X  M SD 

GTP + GDP 1,17 1,15 0,18 1,15 1.16 0,08 1,13 1,12 0,07 

UA 0,23 0,21 0,12 0,19 0,15 0,10 0,21 0,18 0,10 

GMP 0,29 0,28 0,05 0,28 0,27 0,07 0,31 0,29 0,05 

IMP 0,31 0,28 0,11 0,31 0,31 0,14 0,41 0,32 0,24 

ADP 13,5 13,4 1,54 13,5 13,7 1,27 13,4 12,9 1,96 

XAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMP 10,8 11,3 2,24 11,1 10,4 2,76 13,2 13,4 1,36 

URD 0,05 0,05 0,01 0,06 0,06 0,02 0,06 0,06 0,02 

NADP 0,31 0,33 0,05 0,31 0,32 0,03 0,36 0,35 0,03 

NAD 4,17 4,15 0,38 4,29 4,24 0,37 4,32 4,31 0,34 

GUO 0,05 0,05 0,01 0,04 0,04 0,01 0,05 0,05 0,02 

ADO 1,48 1,43 0,58 1,32 1,28 0,55 1,49 1,32 0,56 

TAN 35,0 35,6 3,15 35,4 34,9 ,03 35,4 35,9 3,13 

X - średnia, M - mediana, SD - odchylenie standardowe 

X  - mean, M – median, SD - standard deviation 

Zródło: Opracowanie Autorów / Source: Elaboration of the Authors 
 

Wyniki zamieszczone w tabeli 7 wyrażono jako nmol/mg białka. Porównanie wyników 
uzyskanych w poszczególnych seriach (1, 2, i 3) dla zwierząt, którym podawano psylocynę, 
pozwoliło na wyszczególnienie najbardziej charakterystycznych zmian  jako efektów czasu 
ekspozycji. 

 

Tab. 3. Istotne zmiany stężeń nukleotydów i oksypuryn w poszczególnych okresach narażenia na psylocynę 
Tab. 3.   Significant changes in nucleotide and oxypurine concentrations during exposure to psilocin 

Parametr 
Parameter 

Zmiana 
Change 

Porównanie serii 1 i 2 
Series 1 vs. 2 

Porównanie serii 2 i 3 
Series 2 vs. 3 

Porównanie serii 1 i 3 
Series 1 vs. 3 

UA ↑   p < 0,07 NS   p < 0,002 

GUO ↓   p < 0,03 NS p < 0,06 

INO ↓ p < 0,1 p < 0,06     p < 0,0005 

AEC ↑ NS p < 0,03 p < 0,05 

AMP ↓ NS p < 0,03 p < 0,06 

GMP ↓ NS NS p < 0,02 

↑ - wzrost stężenia 
↓ - spadek stężenia  
NS - różnica nieistotna statystycznie  
p - poziom istotności 

↑ - concentration increase 
↓ - concentration decrease 
NS - not significant 
p - level of significance 

Zródło: Opracowanie Autorów / Source: Elaboration of the Authors 
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Tab. 4. Istotne zmiany stężeń nukleotydów i oksypuryn w poszczególnych okresach narażenia na fenyloetyloaminę 
Tab. 4. Significant changes in nucleotide and oxypurine concentrations during exposure to phenylethylamine 

Parametr 
Parameter 

Zmiana 
Change 

Porównanie serii 1 i 2 
Series 1 vs. 2 

Porównanie serii 2 i 3 
Series 2 vs. 3 

Porównanie serii 1 i 3 
Series 1 vs. 3 

GUO ↓ p < 0,02 p < 0,08 p < 0,003 

INO ↓ p < 0,02 p < 0,01   p < 0,0002 

AEC ↑ NS   p < 0,004   p < 0,0005 

ATP ↑ p < 0,13 p < 0,02   p < 0,0002 

TAN ↑ p < 0,09 NS p < 0,004 

AMP ↓ NS [ < 0,02            p < 0,1 

GMP ↓ p < 0,03 p < 0,02 p < 0,002 

IMP ↓   p < 0,005 NS p < 0,001 

ADP ↑ p < 0,07 NS   p < 0,0002 

HYP ↓ p < 0,04 p < 0,02   p < 0,0007 

URD ↓ p < 0,02 NS NS 

NAD ↑ NS NS p < 0,002 

↑ - wzrost stężenia 
↓ - spadek stężenia 
NS - różnica nieistotna statystycznie 
p - poziom istotności  
TAN - całkowita pula nukleotydów  
adeninowych (ATP+ADP+AMP) 

↑ - concentration increase 
↓ - concentration decrease 
NS - not significant 
P - level of significance 
TAN - total adenine nucleotides 
(ATP+ADP+AMP) 

Zródło: Opracowanie Autorów / Source: Elaboration of the Authors 
 

Podobne porównania przeprowadzono w stosunku do poszczególnych serii zwierząt, któ-
rym podawano fenyloetyloaminę. Porównując wyniki pochodzące z poszczególnych serii, 
stwierdzono występowanie zmian zależnych od czasu ekspozycji - zostały one wyszczegól-
nione w tabeli 4. 

W obrębie obu grup badanych zaobserwowano zależność natężenia zmian badanych para-
metrów od czasu narażenia, a ich najwyższe nasilenie zanotowano dla serii 3 badań. W grupie 
zwierząt poddanych działaniu fenyloetyloaminy zmiany w serii 3 dotyczyły większej liczby 
parametrów i były wyraźniej zaznaczone w porównaniu do zwierząt poddanych działaniu 
psylocyny.   
 
5. Dyskusja 
 
 Efektem ekspozycji na naturalne halucynogeny może być nie tylko działanie psychoak-
tywne, ale również wpływ na kurczliwość mięśnia sercowego, która jest zależna od stanu bia-
łek kurczliwych, metabolizmu energetycznego [7] i dynamiki zmian dystrybucji wapnia              
[8], [9]. Oceniając działanie kardiotoksyczne naturalnych halucynogenów zawartych w grzy-
bach z rodzaju Psilocybe, wybrano metodę biochemiczną, pozwalającą ocenić metabolizm 
energetyczny mięśnia sercowego na podstawie zawartości nukleotydów, nukleozydów i oksy-
puryn, oznaczanych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) [10], [5].  
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Rola przemian energetycznych i metabolizmu nukleotydów w mięśniu sercowym w medy-
cynie jest znana i doceniona [11], [3]. W przeprowadzonym eksperymencie oznaczono stęże-
nia: adenozynotrifosforanu, adenozynodifosforanu, adenozyno-monofosforanu, adenozyny, 
guanozynotrifosforanu, guanozynodifosforanu, guanozyno-monofosforanu, guanozyny, ino-
zynomonofosforanu, inozyny, hipoksantyny [11], ksantyny, kwasu moczowego [12], urydyny 
[13], dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego oraz fosforanu dinukleotydu nikotynoamido-
adeninowego. Stężenia te pozwoliły na wyznaczenie współczynnika TAN, czyli całkowitej 
puli nukleotydów adeninowych oraz wartości ładunku energetycznego adenylanów, zwanego 
AEC.  

Uzyskane rezultaty w postaci niskich wartości współczynnika energetycznego (AEC),          
a także wysokiego stężenia adenozyny (ADO) [14] dla zwierząt w grupach badanych i kontro-
lnych ilustrują  znaczny stopień defosforylacji adenylanów w badanym materiale. Na tej pod-
stawie prawdopodobne było stwierdzenie, że pobierany wycinek mięśnia sercowego wyka-
zywał w momencie zamrożenia wybitne cechy deficytu energii. Interpretując ten fakt, rozwa-
żyć należy możliwość wystąpienia innych, nie związanych z działaniem badanych substancji, 
mechanizmów wywołujących powyższy efekt. Istnieje możliwość niedokrwienia mięśnia ser-
cowego podczas anestezji ketaminowej stosowanej przed sekcją zwierząt oraz w wyniku wy-
rzutu katecholamin lub ostrej niewydolności oddechowej i krążeniowej. Wyrzut amin ka-
techolowych mógłby być spowodowany pobudzeniem ośrodków układu wegetatywnego             
w OUN przez ketaminę zastosowaną do znieczulenia ogólnego szczurów przed sekcją.  

Ketamina jest pochodną fencyklidyny [15], czyli substancji zbliżonej budową do halucy-
nogenów, lecz działanie jej jest niewielkie. Na poparcie takiego stwierdzenia można przyto-
czyć fakt, że ketamina jest lekiem z wyboru w anestezji pediatrycznej. Do narkozy dla bada-
nych szczurów nie stosowano barbituranów, gdyż mają one udowodnione działanie kardio-
toksyczne [16]. Oceniając możliwość oddziaływania innych czynników, nie można również 
do końca wykluczyć wpływu czasu między zatrzymaniem krążenia w pobieranym wycinku 
serca a jego zamrożeniem, jakkolwiek czas ten był skrócony do minimum dzięki zastosowa-
niu narzędzi schłodzonych w ciekłym azocie.  

Zgodnie z literaturą dotyczącą serca szczurów [17], [18] i wcześniejszymi badaniami nad 
zawartością puryn w mięśniu sercowym świń [19] w warunkach krążenia pozaustrojowego, 
średnie wartości AEC w prawidłowo ukrwionym mięśniu sercowym nie są wysokie. Całkowi-
te stężenia adenylanów (TAN) oraz stężenia innych pochodnych purynowych mieściły się 
generalnie w zakresach notowanych w piśmiennictwie [18]. W przedstawianych badaniach, 
po wzięciu pod uwagę różnych czynników mogących wywołać deficyt energetyczny w mię-
śniu sercowym [20], za bezpośrednim oddziaływaniem psylocyny i fenyloetyloaminy na me-
tabolizm energetyczny serca przemawia fakt kompleksowej zmiany całego miokardialnego 
profilu stężeń puryn. Wyraźnemu podwyższeniu uległy stężenia wysokoenergetycznych ade-
nylanów (głównie ATP, w mniejszym stopniu ADP), przy jednoczesnym  wyraźnym obniże-
niu zawartości niskoenergetycznych monofosforanów nukleozydów (AMP, GMP, IMP)               
i inozyny (INO) - będącej produktem defosforylacji IMP bądź deaminacji adenozyny.                
W  mniejszym stopniu dotyczyło to guanozyny (GUO) - produktu rozpadu GMP, jak również 
hipoksantyny (HYP) uznawanej za klasyczny wykładnik hipoksji tkankowej oksypuryny [90], 
która jest produktem fosforolizy inozyny. Znamienny był fakt, że spadek stężeń nukleozydów 
i ich monofosforanów wyprzedzał w czasie wzrost stężenia ATP i wartości AEC.  

Tak więc biorąc pod uwagę relacje substrat - produkt, skutki oddziaływania obu testowa-
nych substancji można wyjaśnić na drodze mechanizmu zwiększenia ilości energii dostępnej 
dla fosforylacji oksydacyjnej ADP do ATP, być może przy jednoczesnym upośledzeniu jej 
zużytkowania przez kardiomiocyty [21]. Możliwy jest udział obu lub tylko jednego z przyto-
czonych mechanizmów.  
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Uzyskane wyniki nie pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie hipotezy o wywołaniu 
niedokrwienia mięśnia sercowego przez  biologicznie czynne składniki grzybów z rodzaju  
Psilocybe, gdyż działanie takie musiałoby prowadzić do spadku potencjału energetycznego 
miokardium, a w uzyskanych wynikach efektem najbardziej widocznym jest jego zwiększenie 
w mięśniu sercowym w grupach zwierząt poddanych działaniu psylocyny i fenyloetyloaminy. 
Zaznaczyć jednak należy, że jest to wzrost względem dość niskiego potencjału energetyczne-
go dla grupy kontrolnej, a istotną rolę w działaniu kardiotoksycznym 5-HT i PEA może od-
grywać upośledzenie mechanizmów wykorzystania zgromadzonych nośników wysokoenerge-
tycznych.  

Pamiętać należy również, że psylocyna działa na różne podtypy receptorów serotonino-
wych [22] i próbując wyjaśnić skutki metaboliczne wywoływane w mięśniu sercowym przez 
tę substancję należy uwzględnić jej działanie receptorowe. Psylocyna jest bowiem agonistą 
receptorów serotoninowych 5-HT2A i 5-HT1A, których pobudzenie widoczne jest głównie       
w OUN [23]. Istnieje wzajemna regulacja ośrodkowo-obwodowa kształtująca intensywność 
procesów metabolicznych w ośrodkowym układzie nerwowym i w mięśniu sercowym. Dzia-
łania receptorowe psylocyny wpływają na prawidłowość rytmów dobowych, aktywności 
ośrodków głodu i sytości, procesów termoregulacji, jak również na regulację ciśnienia tętni-
czego krwi i częstość skurczów serca [24], [25]. Również działanie fenyloetyloaminy powią-
zać można z łaknieniem badanych zwierząt, gdyż efektem stosowania PEA było stwierdzenie 
niższego przyrostu masy ciała szczurów w czasie trwania doświadczenia, w porównaniu               
z innymi grupami. Może to świadczyć zarówno o wpływie na OUN, ze względu na podobień-
stwo strukturalne do amfetaminy [26], jak i o niekorzystnym oddziaływaniu na tkankę mię-
śniową szczura, co potwierdza zmiana metabolizmu energetycznego miokardium, które rów-
nież jest mięśniem poprzecznie prążkowanym. W tym miejscu warto zaznaczyć istnienie 
możliwości, iż przejściowe niedokrwienie mięśnia sercowego na drodze prekondycjonowania 
(tzw. hartowania) zwiększyło jego odporność na następne epizody niedokrwienia. Zjawisko 
takie, polegające na zwiększeniu się odporności serca na długotrwałe niedokrwienie, pojawia-
jące się po poddaniu serca krótkotrwałemu niedokrwieniu opisano po raz pierwszy w 1986 
[27]. Jest ono wykorzystywane w praktyce podczas zabiegów kardiochirurgicznych, czy an-
gioplastyki wieńcowej [28]. Ze względu na znaczenie tego zjawiska prowadzone są dalsze 
badania [29], [30]. Efektem metabolicznym prekondycjonowania jest zmniejszająca się de-
gradacja ATP. W procesie takim mogłaby uczestniczyć adenozyna (ADO) [29], [31], gdyż jej 
stężenia w obu grupach badanych - w odróżnieniu od innych nukleozydów (INO, GUO) - 
były praktycznie takie same jak w grupach kontrolnych.  

W piśmiennictwie zwraca się uwagę na znaczenie kinazy proteinowej C oraz przypusz-
czalny element kaskady zjawisk uczestniczących w tym procesie, jakim jest aktywacja kana-
łów potasowych zależnych od ATP [32], a także na możliwą aktywację białek G przez układ 
adrenergiczny lub bradykininę [33]. Zmianą, którą trudno bezpośrednio powiązać z przedsta-
wionymi zaburzeniami dotyczącymi potencjału energetycznego, jest spadek stężenia NADP 
w badanych grupach oraz wzrost stężenia kwasu moczowego w grupie poddanej działaniu 
psylocyny. Można jedynie przypuszczać, że spadek stężenia NADP związany był z podwyż-
szeniem stężenia postaci zredukowanej (NADPH) tego koenzymu. Niestety zastosowana me-
toda analityczna nie pozwalała na oznaczenie tego związku. Wzrost stężenia kwasu moczo-
wego (UA) można wyjaśnić procesem aktywacji oksydazy ksantynowej [34], występującej               
w śródbłonku naczyń serca szczura poddanego działaniu psylocyny. Enzym ten może gene-
rować wolne rodniki, co jest opisanym w piśmiennictwie wolnorodnikowym mechanizmem 
uszkodzenia śródbłonka naczyniowego [35]. Udowodnienie takiego mechanizmu wymagało-
by jednak dodatkowej oceny stężenia wspomnianego związku w surowicy zwierząt, co nie 
było podczas przeprowadzonego doświadczenia możliwe. 
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W poszukiwaniu wyjaśnienia efektów sympatykomimetycznych, zaobserwowanych pod-
czas podawania alkaloidów łysiczki lancetowatej, wykazano związek działania psylocyny             
i fenyloetyloaminy z niektórymi neuroprzekaźnikami układu wegetatywnego. Jest to istotne 
spostrzeżenie, gdyż praca serca podlega regulacji przez niektóre neurotransmitery autono-
micznego układu nerwowego. Noradrenalina działająca przez receptory β1 powoduje zwięk-
szenie aktywności cyklazy adenylowej, co prowadzi do podwyższenia wewnątrzkomórkowe-
go stężenia cAMP. Efektem tego jest aktywacja kinazy białkowej i uruchomienie kaskady 
przemian, prowadzających do aktywacji kanałów wapniowych typu L [36]. Wywołuje to 
zwiększenie napływu Ca2+ do cytoplazmy i wzrost siły skurczu mięśnia sercowego. Recepto-
ry β2, z którymi wiąże się głównie adrenalina, wywierają znacznie słabszy wpływ na aktyw-
ność cyklazy adenylowej i silniejszy efekt na mięsień sercowy, z pominięciem mechanizmów 
zależnych od cAMP. Pobudzenie receptorów α1-adrenergicznych sprzężonych z białkiem G, 
poprzez aktywację fosfolipazy C, doprowadza do wzrostu syntezy diacyloglicerolu (DAG)           
i 1,4,5-trifosforanu inozytolu (IP3). W sercu IP3 ma niewielkie znaczenie, natomiast DAG 
poprzez kinazę białek C powoduje alkalizację wewnątrz komórki (fosforylacja wymiennika 
Na+/H+) oraz zwiększony napływ jonów wapnia (fosforylacja kanałów), co zwiększa powi-
nowactwo białek układu kurczliwego do Ca2+. Skutki pobudzenia receptorów β3 i β4 -
adrenergicznych serca są nadal przedmiotem prowadzonych badań [37]. Inny przekaźnik, 
jakim jest acetylocholina [38], działa poprzez receptory M i zwiększa syntezę cGMP. W sercu 
znajdują się ponadto receptory histaminowe (H2), serotoninowe (5-HT4) oraz  receptory ade-
nozynowe, somatostatynowe, dla angiotensyny II (AT1, AT2) oraz dla endoteliny. W sercu 
wykazano również obecność receptorów dla oksytocyny, hormonów tarczycy, wazopresyny         
i hormonów płciowych, ale ich rola (poza wpływami na transport transbłonowy jonów) nie 
została jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Znane są również czynniki wpływające na kurczli-
wość mięśnia sercowego, które produkowane są przez komórki przedsionków - np. przed-
sionkowy peptyd natriuretyczny. Na podobnej zasadzie działa na mięsień sercowy tlenek azo-
tu, syntetyzowany przez endotelium naczyń wieńcowych [39]. Warto zauważyć, że poprzez 
neuroprzekaźniki, jakimi są noradrenalina, adrenalina, dopamina i serotonina, mogą działać 
na układ sercowo-naczyniowy związki biologicznie czynne zawarte w łysiczce lancetowatej 
Psilocybe semilanceata. [40], [41]. Alkaloidy indolowe wykazują bowiem duże podobieństwo 
strukturalne do serotoniny [42], a metabolizm fenyloetyloaminy, jest podobny do metaboli-
zmu amin katecholowych [43] i dodatkowo może wywoływać efekt bezpośredniej stymulacji 
układu współczulnego. Zmiany strukturalne mięśnia sercowego powstają po przekroczeniu 
zdolności adaptacyjnych komórek lub w przypadku bezpośredniego oddziaływania kardiotok-
sycznego ksenobiotyku. Takie uszkodzenia są możliwe do zobrazowania metodami morfolo-
gicznymi [44], [45].   
 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pod wpływem wielokrotnego 
podawania psylocyny i fenyloetyloaminy widoczna jest kompleksowa zmiana miokardialnego 
profilu stężeń puryn, co może być efektem oddziaływania naturalnych halucynogenów na 
metabolizm energetyczny mięśnia sercowego zwierząt w warunkach przeprowadzonego eks-
perymentu.  
 

6. Wniosek 
 

• Alkaloidy zawarte w grzybach z rodzaju Psilocybe wywierają istotny wpływ na metabo-
lizm energetyczny mięśnia sercowego, czego efektem jest zmiana miokardialnego profilu 
stężeń pochodnych purynowych. 
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