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Amanita muscaria- Agaricus muscarius. (AM) 
 
∆ηλητηριάσεις 
 

α. Τρεις µισοπεθαµένοι στρατιώτες κατά την υποχώρηση από την Μόσχα 
το 1812 ετοίµασαν γεύµα από Agaricus muscarius που έψησαν στα 
κάρβουνα µε λίγο βούτυρο και αλάτι και τα έφαγαν χωρίς ψωµί.  

Ο ένας από αυτούς έφαγε τέσσερα, οι άλλοι δύο στρατιώτες έφαγαν 
από τρία τεµάχια. Κατόπιν τούτου ξάπλωσαν να κοιµηθούν. Στις 10µµ ο 
πρώτος στρατιώτης άρχισε να λέει ασυναρτησίες, περνώντας από το ένα 
θέµα στο άλλο µέσα σ’ ένα χαρούµενο παραλήρηµα µε µεγάλη 
λογοδιάρροια. Λίγο χρόνο µετά από αυτό άρχισε να έχει βίαιους 
σπασµούς, αργότερα σπασµωδικές κινήσεις των µυών του προσώπου και 
των άκρων, οι σιαγώνες του ήταν δυνατά κλεισµένες και δεν µπορούσε να 
καταπιεί τίποτα. Συνέχισε να θέλει να µιλά, αλλά δύσκολα µπορούσε να 
αρθρώσει λέξη. Τα µάτια του στριφογύριζαν στις κόγχες και µερικές φορές 
γύριζαν προς τα πάνω. Η ανησυχία του ήταν φοβερή, τα κάτω άκρα του 
ήταν µε δύναµη συρρικνωµένα και τα χέρια του τόσο ανήσυχα που 
δύσκολα µπορούσε κανείς να βρει το σφυγµό. Κρύος ιδρώτας κυλούσε 
στο πρόσωπο, στον λαιµό και στο στήθος. Η άκρη της µύτης του και τα 
χείλη ήταν  κυανά και υπήρχε λίγος αφρός στην άκρη των χειλιών. Η 
αναπνοή ήταν δύσκολη και θορυβώδης µε αρρωστιάρικη ξινή οσµή. 
Κάποια στιγµή ηρέµησε και οι σιαγώνες του χαλάρωσαν. Τότε του δόθηκε 
ένα εµετικό. ΄Εβγαλε πολλά φλέγµατα, που είχαν όξινη οσµή µαζί µε 
κοµµάτια από τα µανιτάρια. Κατόπιν έλαβε να πιει ξύδι και νερό. Πέρασε 
το υπόλοιπο της ηµέρας εναλλάξ µε σπασµούς και λήθαργο. Κατά την 
αρχή της νύκτας ήταν αεικίνητος, αλλά σιγά-σιγά ησύχασε και το πρωί 
συνήλθε εντελώς. 

Ο δεύτερος στρατιώτης καταληφθεί από σπασµούς λίγο χρόνο µετά 
από τον πρώτο µε µεγάλο άγχος και πόνο στο επιγάστριο που 
ανακουφίστηκε µε εµετό που έκανε από µόνος του. Στη συνέχεια 
ξαναδυνάµωσε, πήρε πάρα πολύ δύναµη και άρχισε χαρούµενο 
παραλήρηµα. Τραγουδούσε, οµιλούσε αλλά δεν απαντούσε στα 
ερωτήµατα. Φανταζόταν τον εαυτόν του αξιωµατικό που διοικεί και διατάζει 
κατά τα γυµνάσια διάφορους ελιγµούς. Οι σπασµοί ξανάρχισαν για λίγο 
χρόνο αλλά µετά σταµάτησαν. Παρατηρήθηκαν ακανόνιστες και βιαστικές 
κινήσεις των άνω άκρων και  συνεχείς κινήσεις των χεριών που τα πίεζε 
µεταξύ τους σαν να είχε κάποιο µαλακό υλικό στα χέρια του και 
προσπαθούσε να το κάνει στρογγυλό. Μιλούσε µε ευφράδεια και ζωντάνια 
στον πατέρα του και την µητέρα του σαν να ήταν κοντά του, χωρίς να δίνει 
απαντήσεις σε ερωτήσεις που του έκαναν. Πότε γελούσε και πότε έκλαιγε, 
αγκαλιάζοντας τους συντρόφους του και φιλώντας τους στα χέρια. 'Ολα 
αυτά  λάµβαναν χώρα εν µέσω γενικών σπασµών που έµοιαζαν µάλλον 
σαν τρέµουλο παρά µε σπασµούς. Μετά από µισή ώρα λιποθύµησε, 
πράγµα που δεν κράτησε πολλή ώρα αφήνοντας τον σε βαθύ λήθαργο. 
Παρουσίασε ακραία µεταβολή της φυσιογνωµίας, που συνοδεύονταν µε 



εξάντληση και  κρύο κολλώδη ιδρώτα σε όλο το σώµα. Αυτή η σκηνή 
τελείωσε µε µία κατάσταση ύπνου απ΄όπου σιγά σιγά σταδιακά ξύπνησε 
και ανέλαβε, αλλά όµως δεν θυµόταν τίποτα από όσα συνέβησαν αφ΄ ότου 
έφαγε τα µανιτάρια. 

Ο τρίτος κατελήφθη από πόνους στο στοµάχι µε µεγάλο βάρος που 
συνοδεύονταν από σπασµωδικές κινήσεις που διήρκεσαν µικρό χρονικό 
διάστηµα. Ηταν όµως βίαιες και τις διαδέχθηκε κίτρινο χρώµα σ΄ όλο το 
σώµα, σαν από ίκτερο, που ήταν κυρίως εµφανές στο πρόσωπο, στο 
λαιµό και στο στήθος. Σύντοµα έκανε από µόνος του εµετό µια µεγάλη 
ποσότητα δύσοσµων υλικών και είχε κάποιες κενώσεις που τον 
ανακούφισαν πολύ. Φαινόταν πολύ αδύναµος και ο σφυγµός του µόλις 
που γινόταν αισθητός. Το υπόλοιπο της ηµέρας βρισκόταν σε κατάσταση 
λήθαργου και σπασµωδικής ανησυχίας, αλλά όµως κοιµήθηκε κατά της 
νύκτα και την εποµένη ηµέρα ήταν καλά. Το κίτρινο χρώµα εξαφανίστηκε 
σε λίγες ηµέρες. 

Άλλοι τέσσερις που έφαγαν µεγαλύτερες ποσότητες και δεν πήραν 
εµετικά, διότι θεώρησαν τους εαυτούς τους δυνατούς, κατά το βράδυ είχαν 
υπερβολικούς πόνους άγχος, δυσκολία στην αναπνοή, λιποθυµία, πολύ 
µεγάλη δίψα, αδύνατο και ακανόνιστο σφυγµό, γενικευµένο κρύο ιδρώτα, 
ιώδες χρώµα στην άκρη της µύτης και τα χείλη, γενικευµένο τρέµουλο, 
τυµπανισµό και πολύ δύσοσµες κενώσεις. ∆ιακοµίστηκαν σε νοσοκοµείο 
όπου χειροτέρευσαν, µε παραλήρηµα και σοβαρούς πόνους µέχρι το 
θάνατό τους που επήλθε κατά την διάρκεια της νύκτας. Η νεκροψία έδειξε 
αφρώδη µαυροπράσινα υλικά στο στόµα, έντερα τυµπανισµένα µε πολύ 
δύσοσµα αέρια και οι βλεννογόνοι έδειχναν σηµάδια ερεθισµού και 
γάγγραινας. Το στοµάχι είχε λίγο µαύρο υγρό και τα έντερα κολλώδη 
ουσία. Το ήπαρ ήταν πολύ πρησµένο και η χοληδόχος γεµάτη σκούρα 
χολή.  

Στο βιβλίο των Richard  Hughes- J.P. Dake  “A Cyclopedia of drug 
pathogenesis” θα βρούµε πολλές παρόµοιες περιπτώσεις δηλητηριάσεων 
µε Amanita muscaria αλλά και πολλές αναλυτικές  οµοιοπαθητικές 
αποδείξεις (provings).  

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν αναφερθεί και στην Ελλάδα. Για 
παράδειγµα ο γιατρός Στέφανος Χουζούρης στο βιβλίο του «Γιατρός σε 
τρεις πολέµους» από την περίοδο της κατοχής και του εµφυλίου πολέµου, 
όταν οι συνθήκες της αφόρητης πείνας οδήγησαν τους µαχητές να 
καταφύγουν στα µανιτάρια γράφει: 

«Στο Πάϊκο την άνοιξη του 1943 διαλύθηκε ολόκληρη διµοιρία ελασιτών  
που είχαν φάει τρελοµανίταρα. Βλέπανε ο ένας τον άλλο  ως αντίπαλο, 
τουφεκίστηκαν µεταξύ τους, στήσανε πυροβόλα σε φανταστικό εχθρό που 
τάχα επιτίθεται. ∆ύο µάλιστα αιχµαλωτίστηκαν από τους Γερµανούς, όταν 
σε φανταστική επίθεση µε ξέφρενα «ουρααα»έφθασαν κοντά τους. 

Θάνατοι από δηλητηρίαση µε την ΑΜ είναι πολύ σπάνιοι και µπορεί να 
συνδυάζονται µε τη σύγχρονη κατανάλωση Α. Phalloides. 

 
Περιγραφή   
 ΑΜ:Το µανιτάρι σε νεαρή ηλικία µοιάζει µε αυγό. Αργότερα ο πίλος 

(καπέλο) είναι σαρκώδης στρογγυλός που απλώνει και µπορεί να γίνει 
σχεδόν επίπεδος διαµέτρου 12cm  (5- 30 cm). Η επιδερµίδα είναι κόκκινη 
ή κοκκινοπορτοκαλιά µε διάσπαρτα λευκά λέπια στην επιφάνεια της που 



είναι υπολείµµατα του ολικού πέπλου. Τα ελάσµατα ή λαµέλλες ή 
φυλλαράκια είναι λευκά, πυκνά φαρδιά και µακριά από το στίπο (πόδι). Ο 
στίπος(5-20) είναι λείος, άσπρος µακρύς σχεδόν κυλινδρικός και στηβάση 
καταλήγει σε βολβό που περιλαµβάνει 3-4 οµόκεντρα σκαλιστά στεφάνια. 
Ο δακτύλιος είναι φαρδύς και χαλαρός. Η σάρκα είναι άσπρη χωρίς οσµή 
και γεύση. Τα σπόρια είναι λευκά, λεία και ελλειψοειδή. Φυτρώνει κατά το 
θέρος και το φθινόπωρο κάτω από κωνοφόρα και σηµύδες µε τα οποία ζει 
µυκορριζικά. Όταν το µανιτάρι εξαχθεί σε άλλους τόπους, π.χ. στην 
Αυστραλία µπορεί να συνδεθεί µυκορριζικά µε τον ευκάλυπτο. Αλλά 
διαφέρει στο χρώµα του πίλου από λευκό, ροζ, πορτοκαλί κλπ. 

 
Α.pantherina  είναι όπως η ΑΜ αλλά ο πίλος είναι µικρότερος µέχρι 

7,5cm µε χρώµα πράσινο της ελιάς µέχρι καφέ µε λεπτά λέπια. 
 
Ονόµατα: οικογένεια Agaricaceae , Βασιδιοµύκητες 
Fly agaric, αγγλικά η ονοµασία προέρχεται από την χρήση: 

πολτοποιηµένα µανιτάρια µέσα σε γάλα χρησιµοποιήθηκαν σαν 
εντοµοκτόνο επίσης toad stool. 

 Soma στην αρχαία Ινδία, bolong gomba ουγγρικά, amarita  Αρυανικά, 
pong, pank, pongo Σιβηρία, 

Amanite tue mouche στα γαλλικά. Fliegenpilz στα γερµανικά. 
Ζαρνίτσεβο(Καστανερή Κιλκίς) Σλαβοµακεδονική ονοµασία για τα 

µανιτάρια ΑΜ και Α.pantherina η λέξη σηµαίνει στικτό ή µε βούλες. 
Παλαβοµανίταρα, παλαβοµάνταρα, παλαβά  λέγονται τα µανιτάρια που 

δεν τρώγονται και ιδιαίτερα η ΑΜ µανιτάρι διαδεδοµένο στα δάση µας. 
Κοκκίνες (Αχαΐα) είδος φαρµακερό, παραισθησιογόνο και ναρκωτικό. 

Οι αγρότες ξέρουν πως αν δοκιµάσει κανείς το µανιτάρι θεληµατικά ή 
άθελα του τον πιάνει µανία γι΄αυτό και ονοµάζεται και ζουρλοµανίταρο, 
τρελοµανίταρο. 

Πυραµανίτης (Κάρπαθος) 
Ροδίτες (στα χωρία των Πιερίων)  
Αλαφοµανίατρα(Ρόδος) Μανιτάρι µε στίγµατα σαν του ελαφιού απ΄ 

όπου και η ονοµασία του πιθανώς Α.pantherina. 
Φούσκος (Κάρπαθος). 
 
 
Μυθολογία -Θρησκείες 
Ο Lewin (1931) περιέγραψε τη χρήση της ΑΜ από τις φυλές της 

βόρειας ανατολικής Σιβηρίας. Το µανιτάρι ήταν αντικείµενο εµπορίου 
µεταξύ της χερσονήσου της Καµτσάτκα (Kamchatka)  όπου φύεται και της 
χερσονήσου Ταίγκονος (Taigonos),  όπου δεν υπάρχει. Οι Koryaks 
πλήρωναν µε τάρανδους και συχνά η αντιστοιχία ήταν ένας τάρανδος για 
ένα µανιτάρι. Οι κάτοικοι της Kamchatka  και οι Koryaks κατανάλωναν 1-3 
ξηρά µανιτάρια. Οι γυναίκες Koryak µασούν τα ξηρά µανιτάρια, µετά τους 
δίνουν την µορφή λουκάνικου και έτσι τα ετοιµάζουν για να τα καταπιούν οι 
άνδρες. ∆εν αναφέρεται εάν και αυτές παρουσιάζουν κάποια συµπτώµατα. 
Οι Σιβηριανοί  ανακάλυψαν ότι τα δραστικά συστατικά περνούν στα ούρα, 
τα οποία συλλέγουν και ξαναχρησιµοποιούν οι ίδιοι ή οι σύντροφοί τους. 
Το αποτέλεσµα της δράσης ποικίλει από άτοµο σε άτοµο και στο ίδιο 
άτοµο από φορά σε φορά. Τούτο εξαρτάται από την ποιότητα του 



µανιταριού. Η πρώτη  αντίδραση 1-2 ώρες µετά τη λήψη περιλαµβάνει 
τινάγµατα και τρέµουλο. ∆ιατηρείται η συνείδηση και κατά αυτή την φάση 
τα άτοµα είναι σε κατάσταση ευφορίας και χαρούµενοι. Αρχίζουν να 
βλέπουν οπτασίες και να συνοµιλούν µε τα άτοµα στην οπτασία για 
διάφορα θέµατα. Είναι αρκετά ήρεµοι φαίνονται σαν να είναι σε «τρανς» 
κατάσταση και να έχουν γυάλινο βλέµµα. Άλλα άτοµα είναι πολύ 
χαρούµενα ή πολύ λυπηµένα, πηδούν, χορεύουν τραγουδούν ή 
καταλαµβάνονται από µεγάλο φόβο. Οι κόρες είναι διασταλµένες και ο 
Lewin θεωρεί ότι σε αυτό οφείλεται διαστρέβλωση της αίσθησης των 
αντικειµένων.  Μικρά αντικείµενα φαίνονται πολύ µεγαλύτερα. Σε 
µεγαλύτερες ποσότητες µανιταριού επιτείνονται τα φαινόµενα. Η αρχική 
διέγερση µπορεί να φθάσει σε κατάσταση καταστρεπτικής µανίας και 
υπερκινητικότητας. Τα µάτια αγριεύουν το πρόσωπο πρήζεται και 
κοκκινίζει. Τα χέρια τρέµουν και το άτοµα χορεύει ή κινείται µέχρι να 
εξαντληθεί ενώ εντέλει φαίνεται ότι αποκοιµήθηκε. Αλλά πάλι ξαναρχίζουν 
οι παραισθήσεις. Οι Koryaks πιστεύουν ότι το άτοµο σε αυτήν την 
κατάσταση υπακούει στη θέληση των πνευµάτων που κατοικούν µέσα 
στους ανθρώπους. 

 
 Οι Koryak της Σιβηρίας έχουν µία ιστορία σύµφωνα µε την οποία η ΑΜ 

(wapaq) εµπόδισε  τον µεγάλο κόρακα να µεταφέρει µια φάλαινα στην 
πατρίδα του. Σε αυτό τον µύθο η θεότητα Vahiyinin (Ύπαρξη) έφτυσε 
πάνω στην γη και δηµιουργήθηκε το µανιτάρι από το σάλιο της έγιναν τα 
λέπια, όταν ο Κόρακας δοκίµασε την δύναµη του wapaq τόσο πολύ 
χάρηκε που του είπε να φυτρώνει για πάντα στη γη έτσι, ώστε τα παιδιά 
του και ο λαός να µαθαίνει από αυτό. 

Η ΑΜ θεωρείται ότι είναι το σόµα (soma) που αναφέρεται σε περίπου 
150 ύµνους (Hindu Rgveda) στις ινδικές γραφές που γράφτηκαν µεταξύ 
του 1500-500 π.Χ. από τους Αρυανούς στις ινδικές κοιλάδες. Για την  
Αρύα φυλή που κατέβηκε στην περιοχή του σηµερινού Αφγανιστάν και των 
Ινδικών κοιλάδων ερχόµενοι από βορειοδυτικά 2.000 χρόνια π.Χ., ο Σόµα 
ήταν θεός και συγχρόνως φυτό και χυµός, το οποίο λαµβάνεται για να 
προκαλέσει θρησκευτική έκσταση. Σήµερα όµως δεν γνωρίζουµε ποιο 
είναι αυτό το φυτό και η ΑΜ είναι ο πιθανότερος υποψήφιος. 

Θεωρείται ότι η ΑΜ πρόκειται και για το amrita  των βουδιστών. 
Φαίνεται ότι τα δραστικά συστατικά του επηρεάζουν τον εγκέφαλο και 

εξαφανίζουν το φόβο και το ξάφνιασµα . Αυτό στηρίζει  την άποψη ότι οι 
Σκανδιναβοί Berserker πολεµιστές λάµβαναν ΑΜ πριν από τη µάχη που 
τους προσέδιδε τη µη ελεγχόµενη λύσσα και το θάρρος για το οποίο είναι 
γνωστοί. Η επιθετικότητα αυτή άρχιζε µε κρυάδες, κτυπήµατα των 
δοντιών, τρέµουλο, πρήξιµο του προσώπου, ουρλιαχτά σαν από άγρια 
ζώα και ορµούν και σκοτώνουν όποιο βρουν στο δρόµο τους. Μετά από 
αυτό η σκέψη τους θολώνει και εξασθενίζει για µερικές µέρες. Το 1123 µ.Χ. 
βγήκε νόµος όπου κάθε άτοµο που θα βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση 
φυλακίζεται για πολλά χρόνια. Έκτοτε δεν ξανακούσαµε παρόµοια χρήση. 

Η ΑΜ χρησιµοποιείται για την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων όπου 
νεράιδες και ξωτικά κάθονται απάνω τους η κατοικούν µέσα. Συνήθεια που 
δεν γνωρίζουµε από πού προέρχεται. 

Άλλη χρήση είναι σαν διακοσµητικό φωτιστικό σε κήπους. 
 



 
Εθνοφαρµακολογία- Χρήσεις 
Οι koryaks  της βορειο ανατολικής Σιβηρίας έχουν ιδιαίτερη τελετή κατά 

τη διάρκεια της οποίας ο shaman (µάγος της φυλής) µετά από νηστεία 
λαµβάνει ποσότητα µανιταριών ΑΜ µε σκοπό να βρεθεί στην ειδική µέθη 
που αυτή προκαλεί. Τα ούρα του µετά τη νηστεία θα περιέχουν κυρίως 
νερό και τις ψυχοδραστικές ουσίες της ΑΜ. Οι τάρανδοι στην βόρεια 
Ευρώπη προσελκύονται και καταναλώνουν αυτό το µανιτάρι. Τα άτοµα της 
Σιβηρίας  και σίγουρα διαπίστωσαν τη µεθυσµένη συµπεριφορά των ζώων 
αυτών και τα έσφαζαν για να έχουν τα ίδια αποτελέσµατα τρώγοντας το 
κρέας τους. 

 
Η παραισθησιογόνος δράση της µουσκαρίνης και του ιµποτενικού 

οξέος στο µέσο Hindu Kush του Αφγανιστάν. 
Η ΑΜ χωρίς αµφιβολία παίζει λατρευτικό ρόλο στην παραδοσιακή 

ιατρική στην κοιλάδα  Shutul. Το ονοµαζόµενο Nan-e-saghta «ψωµί του 
κόρακα» [ κατά παράδοξο τρόπο εις τα αιγυπτο-αραβικά το µανιτάρι 
λέγεται aysh-al-ghorab που µεταφράζεται επίσης ψωµί του κόρακα, 
ονοµασία που δίδεται και στην Afdari ιρανική διάλεκτο σε µη 
ταυτοποιηµένο µανιτάρι.] συλλέγεται στο τέλος της άνοιξης τις υγρές 
χρονιές στις σχισµές των βράχων και αφήνεται να ξεραθεί στον καυτό ήλιο. 
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο το µανιτάρι µπορεί για πάντα να διατηρηθεί  αρκεί 
να εξασφαλιστεί η αυστηρή ξήρανση αυτού του υγροσκοπικού υλικού. 
Τεµαχιζόµενο σε κοκκιώδη µορφή (παλιότερα υπήρχαν και µύλοι γι΄ αυτήν 
την εργασία) το µανιτάρι ΑΜ χρησιµοποιείται από τους αυτόχθονες της 
κοιλάδας Shutul σαν τονωτικό. Βράζουν τους κόκκους της ΑΜ µε νωπά 
φυτά του είδους Impatinens tangere subsp.montana µαζί  µε αλµυρό 
ξυνοτύρι κατσίκας και κατ΄ αυτόν τον τρόπο παρασκευάζουν το γνωστό 
εκχύλισµα Shutul (bocar) τελικού όγκου διπλού από αυτόν των 
µανιταριών.  Στο χωριουδάκι Qaf-e-Changar στις άνω εκτάσεις του Shutul 
οι κάλυκες µαζί µε τους σπόρους του φυτού Hyoscyamus niger 
προστίθενται στο ανωτέρω εκχύλισµα και το µείγµα χρησιµοποιείται  για 
θεραπευτικό µασάζ που επιδρά δια της διεγέρσεως του δέρµατος. 
Παραθέτουµε αναφορές διαφόρων κατοίκων : 

Farid  Ahmad (περίπου 60 ετών) :”Περίπου 15 λεπτά µετά την πόση 
του εκχυλίσµατος ένα αίσθηµα νύστας και ανάγκη για ύπνο µε 
καταλαµβάνει. Ακούω φωνές, παρ΄ όλο που είµαι µόνος στο δωµάτιο 
µου...γελώ µε τις φωνές και τον εαυτόν µου”. 

Mustafa (περίπου 60 ετών) “Πρώτα είµαι πολύ νυσταγµένος. Μετά 
αισθάνοµαι ωραία. Ξεχνώ λέξεις-προτάσεις... Μία φορά νόµιζα ότι ήµουν 
δένδρο...”. 

Ahmad Kargar (περίπου 65): “Το πίνω για πολλά χρόνια παρόλα αυτά 
µόνο µία φορά πέρασα άσχηµα. Ήµουν αγχωµένος και φοβισµένος. 
Έτρεχα µέσα στα δάση και δεν γνώριζα πού ήµουν και ποίος ήµουν”. 

Malang Aziz (60-70 χρονών) : .”..δεν έχουµε πολλά, αλλά έχουµε το 
ψωµί του κόρακα. Το λειοτριβούµε και λαµβάνουµε µία γκρι σκόνη από την 
οποία κάνουµε ένα βραστάρι.. Το χειµώνα, που δεν µπορούµε να 
αφήσουµε το σπίτι τότε το πίνουµε”. 

Αρκετοί κάτοικοι της περιοχής βεβαιώνουν ότι το εκχύλισµα της ΑΜ 
δίδεται από στόµατος για θεραπεία ψυχωτικών καταστάσεων καθώς 



επίσης και για την θεραπεία τοπικών κρυοπαγηµάτων. Υποθέτουµε ότι 
αναφέρονται σε κατάθλιψη και απάθεια. Σε όλες τις περιγραφές δίδεται 
έµφαση για ακατάπαυστη ορµή για δραστηριότητα µαζί µε αισθήµατα 
ζάλης, δυσκολία στην όραση και τον λόγο, παραισθήσεις, εξάρσεις 
τρέλλας, προφητικές ενοράσεις, σεξουαλική ενέργεια και αξιοσηµείωτη 
δύναµη. Η κόρη των δηλητηριασµένων είναι πολύ διεσταλµένη, ιδιότητα 
που φαίνεται και σε ένα από τα πολλά τοπικά ονόµατα της ΑΜ chashm 
baskon που σηµαίνει για την ακρίβεια «αυτό που ανοίγει το µάτι» πράγµα 
που θα µπορούσε να φαίνεται σαν υπερφυσική όραση. Τα µανιτάρια αυτά 
κατέχουν σηµαντική θέση στις συνήθειες των κατοίκων της κοιλάδες 
Shutul. Όταν µαζεύουν µανιτάρια, τα πρώτα τρία µανιτάρια που θα βρουν 
τα πετούν προς τα πίσω πάνω από τον ώµο, έτσι πιστεύουν ότι κάποιος 
θα έχει καλή τύχη και θα βρει περισσότερα. (αυτό το συναντούµε και σε 
άλλα µέρη του κόσµου) Στην περιοχή υπάρχουν και άλλα µανιτάρια όπως 
: Pleurotus ostreatus, Fomes fomentarius, Coprinus comatus, Morchella 
esculenta κλπ. 

Στη Ρωσία κόβεται και καταναλώνεται σε σαλαµούρα και ξύδι µε σκοπό 
να προκαλέσει µέθη. Στη Σιβηρία όπου το µανιτάρι σπανίζει  υπήρχε 
εµπόριο σε υψηλές τιµές λόγω αυτών των ιδιοτήτων του. Η απαγόρευση 
του εµπορίου από τις αρχές είχε συνέπεια την αύξηση της κατανάλωσης 
της βότκας. 

Ο R.Gordon Wasson που ασχολήθηκε και ανακάλυψε πολλούς µύθους 
σχετικά µε τα µανιτάρια πιστεύει ότι η γερµανική ονοµασία για την ΑΜ 
“Fliegenpilz” και fly mushroom στα αγγλικά προέρχεται από το γεγονός ότι 
το µυαλό ζουζουνίζει σαν τις µύγες, πράγµα που σχετίζεται µε την 
µεθυστική κατατάση που προκαλεί. 

Ο Graves  αναφέρει ότι όλα τα φαινόµενα της ελληνικής µυθολογίας 
καθώς και η αµβροσία σχετίζονται µε την λήψη µανιταριών όπως ΑΜ και 
Panaeolus papillionaceus. 

Στην κεντρική Αµερική σπάνια χρησιµοποιούσαν την ΑΜ σαν 
ενδοθειογενή ουσία. Προτιµούσαν τα µανιτάρια του γένους Psylocybe. 

 
 
Χηµικά συστατικά 
 
Το 1863 δύο γερµανοί χηµικοί (Schmiedeberg &Koppe 1869)  

δηµοσίευσαν σε ένα βιβλίο τις ιδιότητες της µουσκαρίνης  ένα τοξικό 
αλκαλοϊδές που αποµόνωσαν από την ΑΜ .  Για ένα περίπου αιώνα 
θεωρούσαν ότι αυτό ήταν το κύριο τοξικό συστατικό της ΑΜ.  Παρ΄ όλη την 
ξεκάθαρη διαφορά µεταξύ της δηλητηρίασης από την ΑΜ και την 
µουσκαρίνη. Η µουσκαρίνη προκαλεί υπερβολική σιελόρροια, δακρύρροια, 
και εφίδρωση και δεν είναι ψυχοδραστική. Επίσης η συγκέντρωση της 
µουσκαρίνης στα ευρωπαϊκα δείγµατα της ΑΜ βρέθηκε σχετικά χαµηλή 
µόνο 0,0003%, σε καµιά περίπτωση αρκετή  που να δικαιολογείται η  

 



 
Ιβοτενικο οξύ 
 
 

 
 
 



αξιοπρόσεκτη δράση. Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε ακόµα περισσότερη 
σύγχυση όπου προτάθηκαν διάφορες ουσίες οι οποίες όπως απεδείχθη 
ήταν λανθασµένες.  

Τέλος το 1964 ανακαλύφθηκαν οι  πραγµατικά ενδοθειογενείς ουσίες 
σχεδόν ταυτόχρονα από τρία εργαστήρια στην Ιαπωνία (Takemoto & 
συνεργάτες),στην Αγγλία (Bowden & Drysdale) και την Ελβετία (Catalfomo 
, Eugster & Muller) τα συστατικά αποµονώθηκαν µε ειδικά τεστ . Το 1967 
έγινε διεθνής συµφωνία ως προς την ονοµατολογία. Τα συστατικά 
ονοµάστηκαν ιβοτενικό οξύ και µουσκιµόλη.  

Το ιβοτενικό οξύ είναι :α- αµινο3-υδρόξυ-5-ισοξαζολ-όξυκό οξύ(MB 
158,11 ST 151°C, LD50 mice 15mg/kg i.v.,38mg/kg oral, rats 42mg/kg i.v. 
129mg/kg oral). Είναι υγροσκοπική ουσία λευκού χρώµατος διαλυτό στο 
νερό και την µεθανόλη 

 Η µουσκιµόλη είναι το αποκαρβοξυλιωµένο παράγωγο  του ιβοτενικού 
οξέος, πρόκειται για την  3-υδρόξυ-5-αµινοµεθύλ1 ισοξαζόλη (ΜΒ 114,10,  
ΣΤ 175° C, LD 50 mice: 3.8mg/kg s.c., 2,5mg/kg i.p. Rats 4,5mg/kg i.v., 
45mg/kg per os). 

 Ο ισοξαζολικός κύκλος είναι (5 άτοµα άνθρακα µε γειτονικά άτοµα  
οξυγόνου και αζώτου) είναι σπάνιος στην φύση. Ένα προϊόν ανακατάταξης 
του ιβοτενικού οξέος είναι η µουσκαζόνη αυτή είναι προϊόν αβέβαιο ως 
προς την ψυχοδραστικότητα του και ίσως προκύπτει τεχνητά κατά την 
αποµόνωση. Υπάρχουν και άλλα συστατικά σε µικρές ποσότητές 
άγνωστου δράσης. Το ιβοτενικό οξύ και η µουσκιµόλη έχει βρεθεί και σε 
αλλά µανιτάρια :Amanita pantherina, A.strobiliformis, A. Cothunnata, A. 
Gemmata. 

 
 
 
∆ράση του ιβοτενικού οξέος και της µουσκιµόλης. 

    Το ιβοτενικό οξυ προκαλεί στον άνθρωπο ενδοθειογενή αποτελέσµατα  σε 
δόσεις 50-100mg . Αντίστοιχο αποτέλεσµα παράγεται 10-15mg µουσκιµόλης. 
Μετά από την κατάποση η έναρξη της µέθης είναι σχετικά αργή και πρέπει να 
περάσουν 2-3 ώρες πριν την πλήρη ανάπτυξη της δράσης. Αυτή η 
καθυστέρηση έχει παρατηρηθεί και στην Amanita pantherina . Τα 
αποτελέσµατα διαρκούν 6 έως 8 ώρες ανάλογα µε την δόση και 
χαρακτηρίζονται από οπτικές διαστρεβλώσεις, απώλεια της ισορροπίας, 
ελαφρές συσπάσεις των µυών όχι σπασµούς και διαταραγµένη ακουστική και 
οπτική αντίληψη.  
 Φαίνεται ότι η µουσκιµόλη είναι το ψυχοδραστικό συστατικό και ότι µετά 
την κατάποση ένα µέρος του ιβοτενικού οξέος αποκαρβοξυλιώνεται  προς 
µουσκιµόλη. Ένα ουσιαστικό µέρος του ιβοτενικού οξέος απεκκρίνεται στα 
ούρα µαζί µε µικρές ποσότητες µουσκιµόλης.  Ο µηχανισµός εξηγεί το γιατί 
στην Σιβηρία πίνουν τα ούρα του πρώτου στην ιεροτελεστία στην συνέχεια 
του δεύτερου κλπ έτσι ώστε 100mg ιβοτενικού οξέος  να αντιστοιχούν σε 
τέσσερις ή πέντε δόσεις 10-15 mg µουσκιµόλης. Έτσι εξηγείται αυτό που 
αναφέρει ο Steller 1774 ότι µία δόση µανιταριών µπορεί να ανακυκλωθεί µε 4-
5 άτοµα. 
 
∆οσολογία από του στόµατος για την ξηρή δρόγη: 
Ελαφρά 1-5g ένα µέτριο καπέλο. 



Συνήθης 5-10g ένα  έως τρία καπελά. 
∆υνατή 10-30g δύο έως έξι καπελά. 
Έναρξη  της δράσης 30-120 λεπτά 
Μέγιστο 1-2 ώρες. 
∆ιάρκεια 5-10 ώρες Υψηλότερες δόσεις διαρκούν περισσότερο. 
 
Αντίδοτα  
Η ατροπίνη είναι αντίδοτο της µουσκαρίνης όχι του ιβοτενικού οξέος που έχει 
παρόµοια µε αυτή της ατροπίνης δράση. Έτσι στην δηλητηρίαση µε Amanita 
muscaria δεν χορηγούµε κατ’ αρχήν ατροπίνη. Ακολουθείται συµπτωµατική 
αγωγή. 
 
Οµοιοπαθητική της ΑΜ 
 Θεωρούµε ότι ο όρος δοκιµασία-απόδειξη (proving), o νόµος των 
οµοίων και των απειροελάχιστων δόσεων είναι γνωστοί και έχουν κατανοηθεί, 
έτσι θα προχωρήσουµε κατ΄ ευθείαν στην οµοιοπαθητική φαρµακολογία και 
ιστορία του φαρµάκου. 
 Για πρώτη φορά γίνεται δοκιµασία-απόδειξη (Proving) από τους 
Schreter & E.Staph  και δηµοσιεύθηκε το 1828. Η απόδειξη Hahnemann και 
των µαθητών του φιλά πρώτη φορά δηµοσιεύθηκε στα “Archives”το 1830. Το 
1831 η καλύτερη δοκιµασία απ’ όλες αυτή του Apelt δηµοσιεύθηκε σε σχέση 
µε δοκιµασίες στον ασθενή και κάποια ιαθέντα συµπτώµατα. Το 1835 ο 
Hahnemann συµπεριλαµβάνει το φάρµακο εις την δεύτερη έκδοση  του 
βιβλίου του Χρόνιες Ασθένειες σαν ένα από τα αντιψωρικά φάρµακα 
περιλαµβάνοντας  715 συµπτώµατα. Το 1869 ο Zlatarowich δηµοσίευσε τα 
περίφηµα provings της Βιενέζικης Οµοιοπαθητικής Εταιρείας που είχαν εν τω 
µεταξύ γίνει µε µεγάλο ενθουσιασµό και κουράγιο  οπού τελικά σχεδόν κάθε 
ένα από τα παλαιότερα συγκεντρωθέντα συµπτώµατα επιβεβαιώθηκε. 
Μπορούµε να που ότι το Agaricus musc. Είναι από τα φάρµακα που έχουν 
υπέρ το δέον αποδειχθεί όπως η Thuja και το Lycopodium.  
 Σήµερα στην εγκυκλοπαίδεια Ecyclpedia of Pure materia Medica  του Allen 
περιγράφονται περίπου 2500 συµπτώµατα. 
 
 Θα παραθέσουµε µερικά από τα συµπτώµατα όπως εµφανίζονται στην 
Materia medica διαφόρων συγγραφέων.  Μια πρώτη µελέτη και µόνο είναι 
αρκετή για να αναγνωρίσει κανείς τα συµπτώµατα που είδαµε ανωτέρω στις 
παραγράφους της εθνοφαρµακολογίας και των δηλητηριάσεων. 
Γενικά  από τον Clarke: 
 Ευρίσκουµε την σφαίρα δράσης του ΑΜ στον αλκοολισµό, σε όλες τις 
καταστάσεις παραληρήµατος, στην µανία και την ηλιθιότητα. Η ιδιορρυθµία 
του παραληρήµατος να φτιάχνει στίχους να προφητεύει, ασυνάρτητα οµιλία, 
µανία να φιλά τους συντρόφους του.  

Αναγνωρίζουµε τα συµπτώµατα της γενικής παράλυσης, εξάρσεις µε 
στοιχεία µεγαλείου, δύναµη , ιλαρότητα, διέγερση που ακολουθείται από 
κατάθλιψη, σύγχυση και ηλιθιότητα. 

Σωµατικά συµπτώµατα είναι ο ίλιγγος και η συνεχή τάση να πέσει προς 
τα πίσω. Απότοµες νευρικές συσπάσεις γύρω από τα µάτια το πρόσωπο που 
είναι πρησµένο παραµορφωµένο ερυθρό χωρίς να είναι θερµό. Αναφέρεται 
υπερβολική όρεξη , χάφτει το φαγητό, σεξουαλική υπερδιέγερση χωρίς στύση.  



Σ΄ όλο το σώµα υπάρχουν σπασµωδικές συσπάσεις ακολουθούµενες 
από τρόµο, χαλάρωση και εξάντληση. Οι τυφοειδείς καταστάσεις και η 
επιληψία συχνά χρειάζονται αυτό το φάρµακο. Κίνηση της κεφαλής από την 
µία µεριά στην άλλη ή στριφογύρισµα της κεφαλής (εγκεφαλικός πυρετός).  

Παλµώδης πονοκέφαλος, µε αίσθηµα δυσκαµψίας των µυών του 
προσώπου, αµβλύς πονοκέφαλος µέχρι την βάση της µύτης, πόνος σαν να 
πιέζει ένα νύχι στην δεξιά πλευρά της κεφαλής. 

Τινάγµατα και απότοµες συσπάσεις των µυών (χορεία) ιδιαίτερα στα 
µάτια (βλεφαρόσπασµος, σπασµωδικό τικ) 

Πόνοι σαν να τρυπούν παγωµένες βελόνες. 
Επειδή ανήκει σε χαµηλή βοτανική κατάταξη(;) έχουµε δυσοσµία της 
αναπνοής των ρεψιµάτων και των κοπράνων. Ο ιδρώτας µπορεί να είναι 
λιπαρός αλλά όχι όµως δύσοσµος. Φάρµακο κατάλληλο για το σπλήνα όπου 
προκαλεί σουβλιές. 
 Τα συµπτώµατα του ΑΜ  µπορεί να εµφανίζονται την ίδια στιγµή σε 
αντίθετες πλευρές του σώµατος αλλά διαγωνίως (πχ. δεξί χέρι αριστερό πόδι.) 

Αναφέρεται ότι τα µανιτάρια πρέπει να τα αποφεύγουν άτοµα  
υπερβολικά ευαίσθητα στο κρύο και την υγρασία. Συναντούµε στο proving 
αυτήν την ευαισθησία. Τα συµπτώµατα επιδεινώνονται από το κρύο νερό και 
αέρα.  

Στο δέρµα αίσθηµα σαν από κρυοπαγήµατα και χιονίστρες (βλέπε 
ανωτέρω στην παράγραφο για το Hindu Kush την αντίστοιχη χρήση.) 
Άλλη γενική επιδείνωση είναι κατά το βάδισµα και από τις ακτίνες του ηλίου 
(ηλίαση). 

 
Από την Materia Medica του Kent: Ο Kent δίνει ιδιαίτερο βάρος στις 

µυϊκές συσπάσεις , τον κνησµό και αίσθηµα σαν να τρυπούν κρύες βελόνες, 
σαν από κρυοπαγήµατα  καθώς και στη επιδείνωση των συµπτωµάτων µετά 
από συνουσία. 

Στην συνέχεια ασχολείται µε ψυχοδιανοητικά συµπτώµατα και τονίζει 
τα συµπτώµατα που προέρχονται από πνευµατική υπερκόπωση καθώς και τα 
σχετιζόµενα µε καθυστερηµένοι ανάπτυξη του εγκεφάλου και γενικότερα του 
παιδιού όπου εδώ συνδυάζεται  το « καθυστερεί να µιλήσει (Natr mur)» µαζί 
µε το «καθυστερεί να βαδίσει (Calc carb)» και αναφέρει πολλά συµπτώµατα 
που συναντήσαµε κατά τη διάρκεια της µελέτης των δηλητηριάσεων όπως 
παραλήρηµα, προφητεύει, κάνει στίχους και την  µειωµένη λειτουργία των 
αισθήσεων. 

∆υσκολία στον συντονισµό των κινήσεων, τον ίλιγγο τον πονοκέφαλο 
και το αίσθηµα από κάτι µυτερό και παγωµένα στο κεφάλι και σε άλλα µέρη 
του σώµατος. 

Κατόπιν ο Kent επιµένει στις χαρακτηριστικές κινήσεις των µατιών σαν 
το εκκρεµές και την αδυναµία στην όραση (µυγάκια κλπ.)  

Τον κνησµό, την ερυθρότητα και το κάψιµο στα αυτιά σαν από 
κρυοπαγήµατα, τις χρόνιες καταρροές και αιµορραγίες από την µύτη και το 
χαρακτηριστικό κόκκινο ή µπλέ χρώµα στην άκρη της µύτης. 

Θεωρεί ότι ταιριάζει σε άτοµα που λειτουργούν καλύτερα διανοητικά το 
βράδυ παρά το πρωί και ότι είναι αντίδοτο στα αλκοολούχα ποτά. 

Χρήση του φαρµάκου στην επιληψία και παραλληλισµός µε Nux 
vomica. 



Στη συνέχεια τα συµπτώµατα του γαστρεντερικού µε τους 
τυµπανισµούς την διάρροια και τους κολικούς πόνους µε λεπτοµέρειες πριν, 
κατά και µετά την αφόδευση. 

Στο ουροποιητικό:τα ούρα είναι κρύα , κατά σταγόνες, αργά και µε 
δυσκολία. 

Σχετικά µε τα γεννητικά όργανα στον άνδρα παρατηρείται επιδείνωση  
µετά τη συνουσία, σε χρόνιες καταστάσεις γονόρροιας και εκκρίσεις απ΄ την 
ουρήθρα µε αίσθηµα κνησµού. 

Στις γυναίκες για αίσθηµα βάρους, σε νευρικές γυναίκες σαν τα όργανα 
να θέλουν να βγουν προς τα έξω, λευκόρροια.  

Σηµαντικό φάρµακο για προβλήµατα στο στήθος, καταρροικές 
καταστάσεις, σπασµωδικό βήχα σε άτοµα µε φυµατινική διάθεση. O Hering 
επιβεβαιώνει την δράση του ΑΜ σε σχέση µε την φυµατινική προδιάθεση. 

Πολλά συµπτώµατα σχετικά µε την πλάτη και τα άκρα που πέραν από 
τις κρυάδες, τα τινάγµατα, το αίσθηµα βάρους και παράλυσης συνδυάζουν τα 
δερµατολογικά αισθήµατα κνησµού, κάψιµο κλπ.  

Γ. Από την Μateria Medica viva  του Γ. Βυθούλκα πέραν των 
προηγουµένων σηµειώσεων και τονισµό της σηµασίας των συµπτωµάτων, 
µεταξύ άλλων δίδεται έµφαση στα κάτωθι: 

Κατά τον Γ. Βυθούλκα η ψυχοπαθολογία του ΑΜ εκδηλώνει µία 
ιδιαίτερη εξάρτηση του ατόµου προς άλλα ισχυρότερα από αυτόν άτοµα και 
εµφανίζεται σε ασθενείς µε χαµηλή αυτοπεποίθηση και όχι τόσο δυνατή 
θέληση. Αυτό δηλώνεται µεταξύ άλλων και στο πρόσωπο µε χαρακτηριστικές 
συσπάσεις. Αλλά και γενικότερα τα θέµατα που τον απασχολούν σχετίζονται 
µε την θλιβερή πλευρά της ζωής, το θάνατο και τις ασθένειες για τις οποίες 
αναπτύσσει έντονη φοβία, ιδιαίτερα δε για τον καρκίνο. Γίνεται γκρινιάρης και 
εγωκεντρικός. Παρόλα αυτά µπορεί να ασχολείται και µε τις ασθένειες των 
άλλων και των βαριά ασθενούντων, µε σύγχρονη ενασχόληση µε πράγµατα 
που έχουν σχέση µε το θάνατο.  

Σε αντίθεση µε αυτό έχει την τάση και επιζητά «εξωσωµατικές  
εµπειρίες» παρ΄ όλο τον φόβο του θανάτου. Από την άλλη µεριά υπάρχουν 
περίοδοι της ζωής του µε ακραία ευφορία και χαρά και µεγάλη φλυαρία, 
ιλαρότητα, παραλήρηµα και παραισθήσεις που µπορεί να εµφανιστούν και σε 
καταστάσεις πυρετού. 

Στην συνέχεια υπάρχει αναφορά στην κατάσταση του παιδιού που 
χρειάζεται αυτό το φάρµακο µε έµφαση στην αργή ανάπτυξη του παιδιού, την 
αδυναµία , την ασθενή µνήµη, και την εξάρτηση από τους γονείς ως και την 
τάση για χορεία και σπασµούς όταν προσβληθούν και βρεθούν σε ανασφαλή 
θέση. Σε καταστάσεις µηνιγγίτιδας που στριφογυρίζουν το κεφάλι και 
δαγκώνουν τον εαυτόν τους . Σε παιδία µε υπερκινητικότητα  παρατηρείται 
αδεξιότητα  και µικρή δυνατότητα συγκέντρωσης. 
Ακολουθεί περιγραφή των κυριοτέρων συµπτωµάτων ανά όργανο και 
λειτουργία. 

 
 
Αξίζει να παραπέµψουµε τους αναγνώστες σε δηµοσίευση του Γ. 

Βυθούλκα σχετικό µε:  
 Περιστατικό ανεγκεφαλίας νοητικής και σωµατικής καθυστέρησης και 
ανάπτυξης παιδιού που έλαβε το φάρµακο ΑΜ και την θεαµατική βελτίωση 
του. 



 
 
 
Agaricus phalloides- Amanita phalloides. 
 
Περιγραφή: Σε νεαρά ηλικία µοιάζει µε αβγό. Στην πλήρη ανάπτυξη 
Έχει καπέλο διαµέτρου 15εκατοστών που παραµένει πάντοτε κυρτό 

χρώµατος ανοικτό ή βαθύ πράσινο. Στην επιδερµίδα υπάρχουν σκούρα 
ακτινωτά ινίδια. Φυλλαράκια άσπρα ,πόδι κυλινδρικό 5-12cm χοντρότερο στην 
βάση και λεπτότερο στην κορυφή, δακτυλίδι λευκό, βόλβα µόνιµη, λευκή, 
σάρκα άσπρη, σπόρια µεγάλα ελλειπτικά αµυλώδη. 

 
 
∆ηλητηρίαση: Πρόκειται για µια πάρα πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, 

όπου 50% των περιπτώσεων καταλήγουν σε θάνατο. Είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνη, διότι τα συµπτώµατα καθυστερούν να εµφανιστούν 6-24 ώρες 
από τη λήψη και έτσι οι τοξίνες έχουν πλήρως απορροφηθεί από τον 
οργανισµό. Οι τοξικές ουσίες είναι πεπτίδια και βρίσκονται κυρίως στον πίλο. 
Οι αµατοξίνες, οι φαλλοτοξίνες και βιροτοξίνες ευρίσκονται και σε άλλα είδη 
του γένους αµανίτα . Οι φαλλολυσίνες είναι µια νέα οµάδα τοξινών. 

 
 
ΟΙ Αµατοξίνες είναι 9:  α-αµανιτίνη, β-αµανιτίνη, γ-αµανιτίνη, ε-

αµανιτίνη, αµανίνη, αµανιναµίνη (A.virosa), αµανουλλίνη, αµανουλικό οξύ, 
προαµανουλλίνη.  

Οι αµατοξίνες είναι αυτές που προκαλούν το θάνατο στον άνθρωπο. 
Είναι δικυκλικά οκταπεπτίδια που προσλαµβάνονται από το ήπαρ που εκεί 
αρχίζουν να προκαλούν την ζηµιά. Από εκεί περνούν στην χολή στην 
κυκλοφορία του αίµατος και ξανά στο ήπαρ όπου και η καταστροφή 
επαναλαµβάνεται. Στο ήπαρ οι αµατοξίνες αδρανοποιούν την δράση της 
RNA- πολυµεράσης το ήπαρ καταστρέφεται σιγά σιγά, διαλύεται και δεν 
υπάρχει ελπίδα ανάταξης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 



Οι φαλλοϊδίνες : φαλλοϊνη, φαλλοϊδίνη, φαλλισίνη, προφαλλοϊνη, 
φαλλασίνη, φαλλισακίνη  προέρχονται από τον ίδιο σκελετό πολυπεπτιδίων. 
Υπάρχουν δύο κατηγορίες οι ουδέτερες και όξινες. Οι ουδέτερες περιέχουν D-
threonine ενώ οι όξινες περιέχουν β-succinic acid. Οι φαλλοτοξίνες χαλούν 
την ισορροπία µεταξύ της D- ακτίνης και F-ακτίνης , µετατρέπεται όλη σε F-
ακρινή, χαλά η µεµβράνη των κυττάρων., πτώση του καλίου και των ενζύµων 
και καταστροφή του ήπατος. 

Οι βιροτοξίνες είναι µονοκυκλικές και έχουν την ίδια δράση µε τις 
φαλλοτοξίνες. 

 

 
 
Οι φαλλοσίνες έχουν αιµολυτική δράση αλλά καταστρέφονται µε την 

θερµότητα του ψησίµατος. 
Τα συµπτώµατα έχουν ως εξής: 



Πρώτο στάδιο: 6-12 ώρες µετά την λήψη. όπου οι τοξίνες 
καταστρέφουν τα νεφρά και το ήπαρ χωρίς το άτοµο να αισθάνεται τίποτα. 

∆εύτερο στάδιο: είναι µία περίοδος που χαρακτηρίζεται από βίαιους 
εµετούς, διάρροια µε αίµα και σοβαρές κράµπες στη κοιλιά. 

Τρίτο στάδιο περίοδος 24ωρών κατά την ποία το άτοµο φαίνεται να 
βελτιώνεται και συχνά φεύγει από το νοσοκοµείο. 

Τέταρτο στάδιο: υποτροπή κατά την διάρκεια της οποίας έχουµε 
νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από µία 
υποτροπές. Όταν λοιπόν υπάρχει υποψία για κατανάλωση αυτού του 
µανιταριού µη περιµένετε να εµφανιστούν τα συµπτώµατα. ∆εν υπάρχει 
αντίδοτο στην δηλητηρίαση πρέπει το ταχύτερο να πάει στο νοσοκοµείο όπου 
θα αφαιρεθούν οι τοξίνες πριν απορροφηθούν. Η θεραπεία είναι 
υποστηρικτική και συµπτωµατική µε πενικιλίνη, kutkin, σιλιβίνη σιλιµαρίνη 
µαζί µε ενεργό άνθρακα. 

 
Τα συµπτώµατα που παρατηρούνται κατά την δηλητηρίαση δίνουν την 

πλήρη εικόνα της ασιατικής χολέρας. Υπάρχει  ακραία κατάρρευση και 
κρυάδες, ο ιδρώτας είναι κρύος ιπποκρατική όψη, η γλώσσα κρύα και µεγάλη 
δίψα. Πολύ συχνοί χολερικοί εµετοί . Ασταµάτητοι πόνοι στο στοµάχι. Σκληρό, 
τυµπανισµένο επιγάστριο, καταστολή των ούρων, βραχνάδα. Συχνές λευκές 
υδαρείς κενώσεις, αιµορραγικές διάρροιες. Τα άκρα είναι ψυχρά, σφυγµός 
ασθενής, µε αρρυθµίες. Άκρα κρύα µε κράµπες. Σπασµοί, ανησυχία, απάθεια, 
συνήθως όµως η συνείδηση παραµένει µέχρι το τέλος. Τα περισσότερα 
συµπτώµατα αναφέρονται στο πεπτικό. 

Είναι πολύ σπάνια χορηγούµενο φάρµακο  σε χολέρα, χορεία, 
κράµπες, διάρροια κλπ. 
 
Agaricus emeticus  
  
Η  δηλητηρίαση προκαλεί γαστρεντερικές διαταραχές. 
Τα οµοιοπαθητικά συµπτώµατα µοιάζουν µε αυτά των άλλων αγαρικών. 
Όµως  εδώ έχουµε το χαρακτηριστικό ενώ το κρύο νερό επιδεινώνει τα 
συµπτώµατα του ΑΜ στην προκείµενη περίπτωση τα συµπτώµατα 
ανακουφίζονται µια για πάντα. 
Σπανιότατα χορηγούµενο φάρµακο µε µικρή απόδειξη. 
 
Boletus laricis, Boletus satanas, Boletus luridus 
 
 
 Boletus satanas 
 
Γαστρεντερικες διαταραχές. Σπανιότατα χορηγούµενα φάρµακα µε µικρή 
απόδειξη. 
 
Bovista –Lycoperdon bovista 
 
 
 Πρόκειται για ένα µανιτάρι που είναι σαν αυγό και όταν ενηλικιωθεί 
γεµίζει εσωτερικά µε σπόρια σκουρόχρωµα που όταν σπάσει ο φλοιός 
διασκορπίζονται µε ένα ελαφρό ήχο. Αντιστοιχώντας στην θεωρία της 



signature χαρακτηριστικά είναι τα συµπτώµατα: αίσθηση ότι κάποιο όργανο 
είναι φουσκωµένο, κοιλιακά φουσκώµατα, και ηχηρά αέρια. Η bovista  έχει 
θεραπεύσει περιπτώσεις κύστης της ωοθήκης. Αδεξιότητα, κάνει λάθη στη 
χρήση των λέξεων όταν γράφει και διαβάζει. Αιµορραγική διάθεση, 
µητρορραγία, προβλήµατα περιόδου. Τα συµπτώµατα των κολικών µοιάζουν 
µε αυτά του Colocynthis αλλά εδώ βελτιώνονται µε το φαγητό. ∆ιάφορα 
δερµατικά προβλήµατα λειχήνες. κνησµό στο κόκκυγα. Λέει τα πάντα για τον 
εαυτόν της και τους άλλους, φλυαρία, µε αγαθότητα. 
 
Σπάνιο φάρµακο  
 
Συµπεράσµατα 

Έχοντας από τη µία πλευρά το µεγάλο όγκο πληροφοριών από τις 
δηλητηριάσεις και από την άλλη µεριά  τα provings και την Materia medica, 
πολλές  φορές παρατηρήσαµε µε ενδιαφέρον την µεγάλη οµοιότητα,  θα 
λέγαµε την ταυτότητα της δράσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην 
εθνοφαρµακολογική την ενδοθειογενή χρήση και την οµοιοπαθητική.  

Στην Bovista θα παρατηρήσουµε την εφαρµογή της θεωρείας της 
signatura . 

Ερευνώντας το θέµα διαπιστώσαµε οµοιότητες µεταξύ των εµπειριών 
και µε άλλα µανιτάρια και φυτά στις σαµανικές φυλές µε ενδοθειογενή φυτά. 
(Ψιλοκυβίνη, µεσκαλίνη, ιβοτενικό οξύ  κλπ.) 
  Η τελετουργική χρήση όπως αναφέρεται από τους ερευνητές συνήθως 
εµπλέκει έναν έµπειρο θεραπευτή εις την ενδοθειογενή χρήση. Η θεραπεία 
µπορεί να είναι σε ένα πνευµατικό ή φυσικό  σωµατικό επίπεδο, παρ΄ όλο 
που ο διαχωρισµός δεν είναι σαφής. Η είσοδος σε κρυµµένη γνώση 
αποκαλύπτεται µε µορφή µαντείας ή οράµατος. Υπάρχει αίσθηµα εισόδου σε 
άλλο κόσµο που συχνά αναφέρεται σαν πνευµατικός κόσµος, κάτω κόσµος, 
άνω κόσµος. 
 Η συµβιωτική σχέση που αναπτύχθηκε µεταξύ των φυτών, των 
µανιταριών και του ανθρώπου µπορεί να έχει οδηγήσει στην εµφάνιση της 
συνείδησης, της γλώσσας και της θρησκείας (Mc Kenna 1992) . Αν έχουν έτσι 
τα πράγµατα , τα ενδοθειογενή φυτά µπορεί να φτιάξουν τον κρίκο που λείπει 
µεταξύ της λειτουργίας του ανθρωπίνου πνεύµατος και της θέσης µας στην 
φύση. 
 Η εθνοφαρµακολογία εµφανίζεται ως η κατεξοχήν προσέγγιση σε ένα 
τόσο ενδιαφέρον θέµα. 
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