
Svamp som 

drog 
naturlig 



NERVPÅVERKANDE SYNDROM 

• Pantherinasyndrom 

• Symptomen kommer vanligen snabbt liknar 
överdosering av muskarinmotgiftet atropin. 
Dessutom finns en del andra giftämnen 
(ibotensyra, muskimol, muskazon) 
hallucinationer  

• Behandlingen består i att tömma magen och ge 

medicinskt kol. Ge inte Atropin!! 



Pantherina-

syndrom 

Amanita  

muscaria 

Amanita  

pantherina 

Amanita  

regalis 

Amanita  

porphyria 

Amanita  

citrina 



NERVPÅVERKANDE SYNDROM 

• Muskarin 

• Ett svampgift som finns i gifttrattskivling 

(Clitocybe dealabata och Clitocybe rivulosa), 

lövtrattskivling (Clitocybe phyllophila), 

gifttrådskivling (Inocybe patoullardii), 

sidentrådskivling (Inocybe geophylla), violett 

sidentrådskivling (Inocybe geophylla variant 

lilacina) samt rosa rättikhätta (Mycena rosea) kan 

överstimulera det icke viljestyrda 

nervsystemet. Förgiftningsbilden blir mycket 

karaktäristisk och ibland besvärande men 

botas lätt av tillförsel av ett motgift; atropin.  



Muscarinsyndromet 

Clitocybe dealbata 



Inocybe patoulardii 

Lepiota kuehneri 

Inocybe geophylla 

Inocybe patoulardii var lilacina 

Mycena rosea 



 



NERVPÅVERKANDE SYNDROM 

• Psilocybinsyndrom 

• Psilocybin och psilocin liknande ämnen 

kan ge hallucinationer  

• Effekten är LSD-liknande.  Det är ovanligt 

med symtom från mage och tarm, istället 

inträder påverkad tids- och 

rumsuppfattning, overklighetskänsla och 

eufori. Patienten kan även få rodnad hud, 

vida pupiller, hjärtklappning samt 

”snedtändning”. 



Systematiskt namn 
[3-(2-dimetylaminoetyl)-1H-indol-4-

yl]divätefosfat 

Kemisk formel C12H16N2HPO4 

Molmassa 284,248 g/mol 

Utseende Vita kristaller 

CAS-nummer 520-52-5 

SMILES 
C[N+](C)([H])CCC1=CNC2=C1C(OP(

[O-])(O)=O)=CC=C2 

Egenskaper 

Smältpunkt 220 – 228 °C 

Faror 

Huvudfara 
Giftig 

(T) 

LD50 13 mg/kg 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tesulfat
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tesulfat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Molmassa
http://sv.wikipedia.org/wiki/CAS-nummer
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http://sv.wikipedia.org/wiki/CAS-nummer
http://sv.wikipedia.org/wiki/SMILES
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A4ltpunkt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Risk
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Psilocin  

• narkotiskt ämne, det vill säga ett ämne 

som framkallar sömn dessutom 

hallucinogent. 1971 i konventionslistan, 

1999 lag mot ämnet 

• Hallucination betyder ordagrant 

upplevelse av sinnesintryck - som upplevs 

verkliga - utan motsvarande sinnesretning 

och skall skiljas från illusion som betyder 

förvrängning av sinnesintryck. 



Knarksvampar  en 

"naturlig" drog ? 

 

• Psilocybe semilanceata kallas 

i USA för "Liberty cap" 

eftersom dess hatt liknar 

mössorna som bars av franska 

revolutionärer.  

• Effekterna kan bli förödande... 
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Hallucinationer och illusioner  

• kan ofta sekundärt påverka ens sätt att 

resonera hur saker och ting hänger ihop - 

man får en (sekundär) vanföreställning.  

• Kroniska hallucinationer förekommer utan 

drogpåverkan vid bland annat den mycket 

allvarliga psykiska sjukdomen schizofreni  



LSD-analoger 
• Peyote används i ceremonier av 

indianer i norra Mexiko, och av 
Navaho, Apache, Comanche och 
andra stammar (bla Huicol-stammen) 
bland sydvästra USA:s indianer. 

• Meskalin ger effekter som liknar LSD 
men är inte lika potent. Livliga och 
färgrika hallucinationer förekommer 
men uttalade psykotiska reaktioner är 
mindre förekommande än med LSD. 

• Medlemmar i Native American 
Church får använda dessa kaktusar 
eftersom de har en religiös betydelse 
sedan 7000 år. 
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Hur gör dom då 

• Det finns många beskrivningar hur man får 

i sig svampen: fåtalet röker den, brygga 

the är vanligt, liksom att äta färsk. Den lär 

ha dålig smak. 

• I torkat tillstånd försvinner det mesta av 

psilocin, och bara psilocybin blir kvar, men 

det är värmestabilt. 7-10 (-20) torkade 

svampar är en vanligt drogdos. 



Psilocybin 

• Peroralt, effekt efter 15-45 minuter, 

beroende på vilket sätt svampen förtärs. 

snabbare ifall man gör té på svampen. 

Illamående kan uppstå, men det går oftast 

över i takt med att drogen tas upp mer av 

kroppen. Kräkningar kan förekomma; det 

är helt beroende på vem som brukar 

drogen. 



Vanliga effekter 

• innefattar känslor av eufori och intensiv 

relation till och förståelse för andra 

människor, naturen och universum. 

Frälsningsönskan. Upplevs 

sinnesvidgande 

• Förekommer ångest, oro, panik otäcka 

hallucinationer. När trippen är över 

beskrivs det vanligt att man känner att 

man lärt sig något om sig själv, även vid 

dåliga upplevelser. 



Negativa effekter 

• kan bestå av kramper, muskelryckningar 

eller illamående. Alkohol kan förvärra 

ångest mm 

• Alkohol påverkar medvetandet och att 

blanda eventuella skräckhallucinationer 

med ett sänkt medvetande kan innebära 

allvarliga risker. 



Doser 

• Vid låga doser uppstår hallucinationer och 

färger upplevs starkare, men man har 

fortfarande kontakt med verkligheten. Vid 

högre doser kan man bli mer ”borta”, 

försvinna in i en annan "verklighet", eller 

uppleva att man flyger ut ur sin egen 

kropp. 





Modern forskning  

• upphörde efter 1960-talet och 

narkotikaklassningen, men har kommit 

igång igen 

• Senast Johns Hopkins univ i USA: 2/3 

"religiösa upplevelse" signifikant "mystisk 

upplevelse". 

• I en ny studie 36 frivilliga försökspersoner 

ta psilocybin under kontrollerade 

omständigheter. 



Roland Griffiths, professor 

• Låg dos upprepat gav välbefinnande 14 

månader senare. Utöver religiösa 

upplevelser känsla av lycka och 

välbefinnande. 

• En majoritet en av de mest meningsfulla 

och andliga perioderna i livet 

• 51 personer vid stor dos av psilocybin 

efterlämnade en kraftig och bestående 

personlighetsförändring hos 60 % av de 

medverkande försökspersonerna.  

 

 

 

 

 



toppslätskivling (Psilocybe 

semilanceata) 



Hallucinogener 

6) LSD-typ 

  

• LSD  

• meskalin  

• psilocybin  

• "blomman för 

dagen" 



Hallucinogener • dissociativa   
– Ketamin   

– Nitrösa gaser  

– Lösningsmedel 

– PCP   

• serotoninerga   
– Cannabis 

– LSD   

– Meskalin 

– Psilocybin  

– Dextrometorfan  

• antikolinerga   
– Atropin  

– Skopolamin  

– Änglatrumpet  

– Jimsonweed   

 



LSD 
 

 

 

Av Dr Albert Hofmann 1938 

 

Räknades som en 

undergörande drog i psykiatrin 

fram till dess den blev 

förbjuden. 

CIA testade den som 

sanningsserum, mestadels på 

ofrivilliga 

 

Ny medicinsk forskning pågår I 

USA Schweiz Kanada Israel 
 



LSD  

• Lysergsyradietylamid 

• Hallucinogent medvetandeutvidgande, tillhör 
sk designer drugs 

• Meskalin från peyotekatus och  psilocybin 
från toppslätskivling innehåller analoga 
ämnen. 

• Hallucinogener har varit kända sedan 
antiken, man har använt växter som  
bolmört, spikklubba, vinda. 

• Lysergsyradietylamid 

• Säljs uppsuget i läskpapper sk frimärken 
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ERGOTAMINTOXIN 

• Claviceps purpurea 

 (mjöldryga)  

• ömma, bleka, kalla fötter 

• illamående, kräkning,  
diarreé 

• svår smärta, klåda, 
nedsatt känsel 

• muskelkramper DÖDEN 

• Ergotism ca 40 000 
människor 

• -läkemedel Pravidel, 
Anervan 



 


