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Ayahuasco je tvegano kombinirati z nekaterimi vrstami hrane, farmacevtskih zdravil in drogami. Liana 

Banisteriopsis caapi (ayahuasca) je inhibitor monoaminooksidaze (MAOI).  MAOI blokirajo delovanje 

encima monoaminooksidaza, ki v telesu odstrani / razgradi odvečne tiramine in ostale snovi, ki med 

drugim pomagajo uravnavati krvni tlak.  

Ayahuasca in hrana 

Tiramin lahko doseže nevaren nivo, če skupaj z MAOI uživamo hrano, ki vsebuje tiramine. To lahko 

povzroči sunkovito povečanje krvnega tlaka, kap, možgansko krvavitev in smrt. Ayahuasca je sicer 

reverzibilen MAOI ali RIMA in ni tako nevaren kot drugi MAOI. Do danes ni zabeležene smrti kot 

posledice vzajemnega delovanja hrane in ayahuasce, povzroči pa lahko neprijetne simptome, kot so 

močan glavobol (včasih lahko traja nekaj dni) in pospešen srčni utrip. Včasih lahko posamezniki jedo 

prepovedano hrano z ayahuasco brez vsakega problema, a občasno lahko že majhna količina povzroči 

nekatere simptome. 

MAOI varnostne diete ne smemo zamenjati s procesom diete, kot jo poznajo v Amazoniji, čeprav se 

pravila v veliki meri prekrivajo. (V nadaljevanju izraz dieta pomeni MAOI varnostno dieto). 

V osnovi se moramo izogibati hrane, ki je stara, konzervirana, fermentirana, posušena, vložena, pred-

procesirana, žarka ali žaltava, preveč zrela ali zgolj rahlo pokvarjena hrana, ali pa ji je potekel rok 

uporabe. 

Priporočeno se je izogibati naslednje hrane:  rdeče meso, jetra, tofu, sojina krema, miso juha, sojina 

omaka, Teriyaki omaka, siri, protein v ekstraktih, proteinska prehranska dopolnila (tekoča ali v prahu), 

juhe iz konzerve, juhe pripravljene s proteinskimi ekstrakti ali goveja juha, posušen beljak,  lahka 

arašidova moka,  pekovski kvas, vitaminski dodatki na osnovi kvasa, ekstrakti kvasa, hrana, ki vsebuje 

kvas,  kislo zelje ali repa,  vložena hrana, olive (razen svežih), sadje,  avokado, ki je zelo mehak ali preveč 

zrel (rahlo nezrel avokado je v zmernih količinah varen), posušeno sadje, mlečni izdelki, muškatov 

orešček. 

Prepovedano je uživanje alkohola. 

Priporočeno se je izogibati tudi večji količini naslednje hrane: bob, arašidi, brazilski oreščki, kokos in 

kokosovo olje, peteršilj, koper, posušene alge, čokolada, kofein, tein (dovoljen je zeleni čaj, ki se odcedi 

preden spusti tein). 

Zadostuje, da se diete držimo 24 ur pred in po tem, ko smo zaužili ayahuasco. 
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Ayahuasca je nezdružljiva tudi z nekaterimi zelišči. Šentjanževko je na primer treba prenehati uporabljati 

vsaj dva tedna pred zaužitjem Ayahuasce. 

Vsaj 48 ur pred in po zaužitju ayahuasce pa se moramo izogibati še naslednjim zeliščem: Kratom 

(Mitragyna speciosa), kava (Piper methysticum), Go-ji, Ginseng, efedra, yohimbe, muškatov orešček, 

navadna metla (Sarothamnus scoparius), sladki koren, kurkumin, Fo-Ti, kamilica, semena kopra, semena 

korenja, semena peteršilja, semena janeža. 

Vzajemno delovanje hrane in ayahuasce lahko predstavlja resno tveganje pri osebah, ki imajo resne 

probleme z visokim krvnim tlakom ali resne bolezni srca. Kadar takšne osebe nameravajo zaužiti 

ayahuasco, morajo strogo spoštovati varnostno dieto, saj s tiraminom bogata hrana pri človeku, ki ima 

težave z visokim krvnim tlakom ali srčno žilna obolenja, lahko povzroči nevarno zvišanje krvnega tlaka. 

Ayahuasca in zdravila 

V primerjavi z interakcijami s hrano, katerih posledice niso resne, so posledice interakcij s farmacevtskimi 

zdravili (vključno z nekaterimi zdravili v prosti prodaji in določenimi zelišči) lahko tvegane za življenje. 

Kombinacija MAOI in drugih agonistov ali prekuzorjev serotonina, je lahko izjemno nevarna za 

nastanek serotoninskega sindroma. 

Zdravila, nevarna v kombinaciji z MAOI: 

- drugi MAOI 

- antidepresivi - predvsem SSRI-ji (vsak selektivni inhibitor ponovnega privzema serotonina) 

- zdravila proti visokemu krvnemu tlaku - antihipertenzitivi 

- zaviralci apetita (tablete za shujševalne diete) 

- zdravila za astmo, bronhitis ali druge probleme z dihali; antihistaminiki, zdravila za prehlad, probleme s 

sinusi, seneni nahod, ali alergijo  sirupi proti kašlju, in pripravki za gripo – vsa zdravila, ki vsebujejo 

dextromethorphan / DXM) 

- depresorji centralnega živčevja (CNS), na primer zdravila proti epilepsiji, pomirjevala, nekatera 

protibolečinska zdravila (npr. Tramadol) 

- antipsihotiki in vsa psihiatrična zdravila 

- uspavala oz. barbiturati 

- substitucijska zdravila - na primer Metadon, Buprenorfin in ostali. 

Najpogosteje uporabljana zdravila za anksiozne motnje so posebne vrste antidepresivi (tako imenovani 

inhibitorji ponovnega privzema serotonina ali s kratico SSRI). Najbolj znani so: Prozac (Salipax), Zoloft 

(Asentra), Cipralex, Cipramil, Seroxat (Paroxat, Parogen) itd. Te vrste zdravila se običajno uporabljajo za 

zdravljenje depresije in za anksiozne motnje kot so panična motnja, generalizirana anksiozna motnja, 
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socialna fobija, obsesivno kompulzivna motnja in posttravmatska stresna motnja. Vsa zdravila is skupine 

SSRI imajo podobno učinkovitost, manjše razlike med njimi so v neželenih učinkih. 

Uporaba drugih agonistov serotonina (SSRI) ali prekurzorjev skupaj z MAOI lahko vodi v serotoninski 

sindrom. Serotoninski sindrom je redek, a usoden. Glavni simptom serotoninskega sindroma je lahko 

hud in dolgotrajen glavobol (enak simptom kot interakcija med MAOI in tiraminom) in/ali vročina (celo 

do 40°C ali več). Drugi simptomi serotoninskega sindroma vključujejo pospešen utrip srca, tresenje, 

potenje, razširjene zenice, ponavljajoče tresenje ali trzanje, prekomerne reflekse, hiperaktivne zvoke 

črevesja, visok krvni tlak. Težke oblike serotoninskega sindroma lahko vodijo v šok, delirij, otrplost mišic 

in močno mišično tenzijo, nenormalno strjevanje krvi in krvavenje, težave z dihanjem, odpoved ledvic in 

zato so lahko tvegane za življenje. Takšne reakcije se lahko pojavijo celo, če smo prenehali jemati SSRI 

več tednov pred zaužitjem MAOI. 

V primeru, da vaše zdravilo zgoraj ni navedeno, poiščite dodatne informacije ali vprašajte svojega 

zdravnika o kontraindikaciji zdravila z MAOI. Četudi vaš zdravnik nemara ni seznanjen z ayahuasco, mu 

lahko poveste, da nameravate zaužiti reverzibilni MAOI. Koliko časa pred ayahuasco naj ne bi uživali 

navedenih zdravil, je odvisno od posameznega zdravila; Razpon variira med 24 ur in pol leta. Za zdravila 

v prosti prodaji (kot so antihistamini) zadostuje 48 ur pred in po zaužitju Ayahuasce. Za zdravila na 

recept večinoma velja dva do šest tednov, vendar ne ugibajte. Zagotovo se pozanimajte pri svojem 

zdravniku. 

Ayahuasca in droge 

Prepovedane ali rekreativne droge, ki so ZELO tvegane v kombinaciji z ayahuasco: kokain; amfetamini 

(meth-, dex-, amfetamin), efedrin, MDMA (Ecstasy), MDA, MDEA, PMA; opiati (heroin, morfin, kodein in 

še posebej opij); dekstrometorfan (DXM), muškatov orešček. 

Prepovedane ali rekreativne droge, ki so lahko tvegane v kombinaciji z MAOI: meskalin (vsak 

fenetilamin), barbiturati, alkohol, kratom, kava. 

Zelo tvegano je v kombinaciji z ayahuasca uživati sintetične ali pol-sintetične opioide (Buprenorfin – 

zdrugimi imeni: Subutex, Subuxone, Temgesic, Buprenex, Norspan, Butrans; Metadon – z drugimi imeni: 

Symoron, Dolophine, Amidone, Methadose, Physeptone, Heptadon) 

Podrobne informacije o tveganjih z zdravili ter izkušnje z nekaterimi boleznimi lahko najdete na raznih 

forumih, še posebej na ayahuasca.com 
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