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Asia: LausuntopyyntOnne Psilosybe-sienistd

Korkein oikeus on kirjeessdAn 1.7.2016 pyytanyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta antamaan kirjallisen
lausunnon esitetyistd kysymyksistil. Tdmdn seurauksena esitdn kysymyksiin vastauksina seuraavaa:

Kuinka vaarallisia psilosybiinisienet ovat? Liittyyk6 niiden kaytt06n virheellisestil annostelusta
johtuva hengenvaara jaltai lyhytaikaisestakin kdyt0std johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara?

Osassa huumausaineita sisdltdvistd sienistd on psilosybiinid ja vaikuttavaa ainetta psilosiinid'
Psilosybiinija psilosiini aiheuttavat elimistOssd yhdessd sienien sisdltdmien muiden aineiden kanssa
autonomisen hermoston yliaktiivisuustilan, joka on tyypillistd hallusinogeeneille. Oirekuvaan kuuluvat
pupillien laajentuminen, syddmen sykintdtajuuden tihentyminen, hikoilu, nd6n hdmdrtyminen, vapina

ja huono koordinaatio. Psilosybiinisienten kdyt6n seurauksena voiesiintyd havaitsemishdiriOitd,
kohdistamisharhoja, jdrjen menetyksen pelkoa, vainoharhaisia ajatuksia ja heikentynytte
arvostelukykyd. Lisdksivoiesiintyd huomattiavan voimakasta paniikinomaista ahdistuneisuutta.
Psilosybiinisienten kdyton jdlkioireina (mukana sekakdyttOd) on esitetty muutamia tapauksia, joissa
psilosybiini yksin taiyhdessd muiden kaytettyjen aineiden kanssa on aiheuttanut pitkdkestoisia
havaitsemisen hairioita (flash-back -ilmi6 tai HPP -oireyhtyma). Psilosybiinisienten virheellisen
annostelun aiheuttama hengenvaara on yksin psilosybiinid kdytettdessd melko harvinainen.
Lyhytaikaisessa kontrolloimattomassa kdyt6ssd sekd jdrjestdytymdtt6missd olosuhteissa
psilosybiinisienten, kuten muidenkin pdihteiden kdytt6d voidaan pitdd vaarallisena. Lasten ja nuorten
kohdalla, joiden keskushermosto on vield kasvu-, kehitys- ja muotoutumisvaiheessa, voidaan
psilosybiinisienten kdyttod pitdd poikkeuksellisen riskialttiina ja siten ei voida poissulkea
mahdollisuutta, etta se on eriftdin vaarallista.

2.

Mitkd ovat psilosybiinisienten yleisimmdt kdyttotavat? Eroavatko eri kdytt6tavat vaarallisuutensa
kannalta toisistaan?
Psilosybiinisienid kdytetdan paaasiallisesti suun kautta sy0malla eri muodoissa taijuomalla niistd
valmis6ttua uutefta, koska ainakin osa psilosybiinistd muuttuu ruoansulatuskanavassa psilosiiniksi,
joka on elimistossd pddasiallisestivaikuttava ainemuoto. Psilosybiinisienid voidaan kayftaa tuoreina,
kuivattuina (eritekniikoilla) seki my6s pakastettuina. Kuivatuissa sienissd on yleensd 0.2-1o/o
psilosybiinid ja psilosiinid kuivapainosta. Valitsemalla sienilajike ja kasvatusalusta oikein on
mahdollista saavuttaa korkeampia psilosybiinin ja psilosiinin mddrid (3 %) kuivapainosta laskien.
Vaikutukset eivat sinansd ole suoraan verrannollisia kdyttOtapaan vaan paremminkin psilosybiinin ja
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psilosiinin elimist06n paatyneeseen ainemddrddn siten, efta korkeat annokset tuottavat
voimakkaampaa sympaattisen hermoston aktiviteetin lisddntymistd samoin kuin intensiivisempid
psyykkisid havaintohdiriOita ja harha-aistimuksia. Tosin kontrolloiduissa tieteellisissd tutkimuksissa
on kdfietty myds suonensisdistd annostelua, jolloin my6s vaikutukset ovat alkaneet huomattavasti
nopeammin (1-2 min) kuin muilla annostavoilla (2040 min) ja intensiiviset vaikutukset on saatu
pienemmilld annoksilla. Eri kdytt6tapojen eivoida katsoa eroavan merkittdvdstivaarallisuutensa
osalta toisistaan.

3.

Onko psilosybiinisienten osalta mahdollista mddritelld tavanomaista kdyttOannosta? Kuinka suuria
vaihteluita kdyttOannoksessa voi esiintyd, kun otetaan huomioon eri sienilajikkeet ja kdyttOtavat sekd

kaftejille muodostun ut toleranssi?
Kdytt6annos, jolla voidaan saada aikaan hallusinogeeninen vaikutus on suuruusluokkaa 4-10 mg
psilosybiinid ja psilosiinid, joka mddrd on noinl grammassa kuivattua sienta tai 10 grammassa
tuoretta sientd. Toleranssi kdytetylle annokselle kehittyy kuitenkin nopeastija johtaa merkittdvddn
annokseen suurentamisen tiarpeeseen. Psilosybiinisienid annostellaan kuitenkin usein
paihdekayt6ssa suurempina annoksina eli tdllOin kdytt6annos voi olla 1-5 g kuivattua sientti tai 10-50
g tuoretta sientd.

4.

Aiheuttavatko psilosybiinisienet riippuvuutta? Jos aiheuttavat, kuinka todenndk6istd riippuvuus on ja
minkdlaista ja kuinka voimakkaita sienten aiheuttamat vieroitusoireet ovat?
Psilosybiinid sisdltdvdt sienet eivdt nykykdsityksen mukaan aiheuta fyysisid vieroitusoireita kdyt6n
loppumisen yhteydessd, mutta niihin kehittyy melko nopeasti toleranssijoka puolestaan johtaa
annostarpeen suurenemiseen saman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Psilosybiinisieniin eisiten
kehity nykykdsityksen mukaan fyysistd riippuvuutta. Psilosybiiniin voi kuitenkin kehittyd psyykkinen
riippuvuus (DSM-V, Hallucinogen use disorder), joka voijohtaa aineen hallitsemattomaan kayftO6n ja
sen mukanaan tuomiin seurausilmi6ihin. Psyykkisen riippuvuuden kehittymisen todenndk6isyyttd ei
pidetd psilosybiinisienien kohdalla kuitenkaan merkittdvdnd.

5.

Miten psilosybiinisienet rinnastuvat vaarallisuutensa, vaikuttavuutensa, kayttOtapojensa ja
annostuksensa osalta muihin huumausaineisiin?
Psilosybiinisienet kuuluvat DSM-V diagnoosijdrjestelman mukaan hallusinogeenien pddryhmaan.
Muita tdhdn pddryhmddn kuuluvia aineita ovat muun muassa meskaliini, LSD ja ekstaasi (MDMA),
joista kaksijdlkimmdistd ovat pdihtymystarkoituksessa kdytettynd vaarallisempia kuin
psilosybiinisienet. Tutkimusten perusteella psilosybiinisienet ovat 45-kertaa vahemman tehokkaita
kuin LSD. Psilosybiinisienid kdytetddn suun kautta otettuna, jolloin my6s vaikutuksen alkaminen on
hitaampaa ja vaarallisuus on merkittdvdsti vdhdisempdd kuin polttamalla tai suonensisdisesti
kdytettdvien huumausaineiden kohdalla.

Viimeaikainen tieteellinen tutkimus on tuonut myOs uutta tietoa psilosybiinisienten mahdollisista
my0nteisistd hoidollisista vaikutuksista erityisesti pitkdlle edenneeseen syOpaan liittyvan
ahdistuneisuuden sekd pakko-oireisen hdiri6n hoidossa.

www.tkl.ffi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . lnslilutet f6r hAlsa och valfard . Nationa, lnstitute for Health and Welfare
Mannerheiminlie 166, Helsinki, Finland PL/PBIP.O. Box 30, alA0271 Helsinki, puh/tel +358 29 524 6000

*f;
W

''ir4^"",C

'l;-:4,n,,,1'

\{

Wi:"",{

[l[:: f:4 J /h

l, f;:/1"",,,,,,,/,/,* fr f:,4 f,;#

fr

Tr:*

3(3)
h*.

l3ul*1,^ {,:} %

THL/93914.00.00/201b
Kimmo Kuoppasalmi
12 1 2017

eemu Gunnar

YksikOnpdiiillikkO

YiHakdri, LKT, dosentti

Kimmo Kuoppasalmi

psykiatrian eri koislEiakari
O i keustoksi kolog iayks i kk6

Kirjallisuus:

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition
Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013.
Baselt RC (2014). Disposition of toxic drugs and chemicals in man. Tenth Edition, Biomedical Publications,

Seal Beach, California, USA.
Maxwell JC (2014). Psychoactive substances
Drug and Alcohol Dependence, 134,71-77.

-

Some new, some old: A scan of the situation in the U.S.

Nichols DE (2004). Hallucinogens. Pharmacology & Therapeutics, 101, 131-181.
Nichols DE (2016). Psychedelics. Pharmacological Reviews, 68, 264-355.
van Amsterdam J et al. (2011). Harm potentialof magic mushroom use: A review. Regulatory Toxicology
and Pharmacology, 59, 423429.

Tyls F et al. (2014). Psilocybin-summary of knowledge and new perspectives. European
Neuropsychopharmacol ogy, 24, 342-356.

www.thl.fr
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . lnstitutet f6r hdlsa och viilfdrd . National lnstitute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PLIPB/P.O. Box 30, F\AA2Tl Helsinki, puh/tel +358 29 524 6000

