
Iso-Britannian johtava psykofar-
makologi David Nutt on todennut, 
että useampien huumausaineiden 
soveltuvuus hoitomenetelmiksi on 

ollut 40 vuoden ajan ilmeistä. Hiljattain 
FDA arvioi ekstaasin (3,4-met-
hylenedioxymethamphetamine 
MDMA) läpimurroksi traumaperäisen 
stressihäiriön (PTSD) hoidossa, mikä 
nopeuttaa rekisteröintiprosessia (1). 

Läpimurroksi luokittelu tarkoittaa 
sitä, että alustavan näytön mukaan 
uusi hoito toisi merkittävää parannus-
ta saatavilla oleviin hoitoihin nähden. 
FDA hyväksyi juuri MDMA:n faasi III-
vaiheen hoitoprotokollan. Tutkimusta 
rahoittaisi voittoa tuottamaton yhdis-
tys, Multidisciplinary Association for 
Psychedelic Studies, Santa Cruzissa Ka-
liforniassa. Arviolta 25 miljoonaa USD 
maksava tutkimus on määrä aloittaa 
2018 ja sen arvioidaan päättyvän 2021. 

Ayahuasca on Amatsonin alueella 
etenkin hengellisissä menoissa käy-
tetty kahdesta kasvista tehty uute, joka 
sisältää dimetyltryptamiinia, joka on 
5-HT2A-agonisti ja harmiinia, joka on 
MAO-A:n estäjä. Yhden ayahuasca-
annoksen raportoitiin ensin toimivan 
nopeavaikutteisena antidepressanttina 
kuuden potilaan aineistossa. Avoimes-
sa koeasetelmassa 17 toistuvasta ma-
sennuksesta kärsivää sai ayahuascaa  
2,2 ml/kg. Potilaiden oireita kartoitet-
tiin tunnetuilla oiremittareilla viikon 
välein kolmeen viikkoon asti. Potilaat 
eivät olleet saaneet apua muista hoi-
doista, mutta ayahuascalla oireet lie-

vittyivät muutamassa tunnissa ja py-
syivät lieväasteisina koko seurannan 
ajan. Ainoana haittavaikutuksena oli 
oksentaminen vajaalla 50 %:lla. Tut-
kijat havaitsivat uutteen aktivoivan 
mm. nucleus accumbensia ja oikean 
puolista insulaa, jotka osallistuvat 
tunteiden ja mielialan säätelyyn, sekä 
stimuloivan neurogeneesiä ja kohen-
tavan tietoista läsnäoloa ilmeisesti 
glutamaattivälitteisesti (2,3,4). Toden-
näköisesti ylhäältä alaspäin suuntau-
tuva frontaalinen kontrolli lievittyy ja 
siten informaatio kulkee alemmista 
aivorakenteista vapaammin ylöspäin. 
Hermoverkkojen hierarkiat höltyvät 
tilapäisesti, jolloin sisäinen tutkiskelu 
on helpompaa.

Lontoolainen tutkijaryhmä ra-
portoi hiljattain, että huumesienen 
vaikuttava aine psilosybiini, joka on 
serotoniiniagonisti, yhdistettynä psy-
koterapeuttiseen tukeen lievitti hoito-
resistenssistä kärsineiden potilaiden 
masennusta kahden annoksen jälkeen 
ja vaste säilyi koko kolmen kuukau-
den seurannan aikana. Tutkimus oli 
asetelmaltaan avoin ja mukana oli 12 
potilasta. Psilosybiini oli turvallinen ja 
tutkijat suosittelivat satunnaistettujen 
ja kontrolloitujen kokeiden tekemistä 
(5). Psilosybiinin ja terapiaistuntojen 
yhdistelmää on tutkittu kaikkiaan seit-
semässä kokeessa, joissa hoidon koh-
teena oli masennus, ahdistuneisuus- 
tai päihdehäiriö.
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2017 tutkijat olivat sitä mieltä, että 
LSD:n käytön kieltäminen tieteellisissä 
tarkoituksissa on ollut vahingollinen. 
Aivan samaan tapaan kuin psilosy-
biini, myös LSD:llä on hyvin kattava 
vaikutus hermoverkkojen toimintaan, 
jonka seurauksena avoimuuden per-
soonallisuuden piirre korostuu pitkäk-
si aikaa (6). 

Pienissä alustavissa kokeissa on 
siten havaittu positiivisia ja kooltaan 
suuria positiivisia vaikutuksia. Nähtä-
väksi jää, miten nämä aineet pärjää-
vät kriittisemmissä koeasetelmissa. 
Esktaasin osalta havainnot ovat herät-
täneet optimismia. 
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