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Prehľadová práca 
 

Psychedelikami augmentovaná psychoterapia - stručný prehľad  
súčasných poznatkov a vyhliadky do budúcnosti 

Martin Šurkala 

 

Súhrn 
V nasledujúcom článku bude uvedený prehľad k téme v súčasnosti sa znovu objavujúcej psychedelickej resp. 
psycholytickej psychoterapie. Spomenie sa historické pozadie a štyri piliere, o ktoré sa opiera súčasný výskum 
psychedelikami augmentovanej psychoterapie. V texte bude popísaný farmakologický účinok, jeho neurobio-
logické mechanizmy ako aj teoretický základ, na ktorom táto nekonvenčná psychoterapia stavia. Ďalej budú 
predstavené dve psychedelické látky s ich terapeutickými indikáciami a sľubnými výsledkami (MDMA, psilo-
cybín), ktoré sú momentálne najintenzívnejšie skúmané; okrajovo bude spomenutý ketamín. Nasledujúci 
prehľad žiaľ nezachádza do detailov, pretože by si to vyžadovalo oveľa väčší priestor a tak mnohé aspekty 
psychedelikami podporovanej psychoterapie museli byť opomenuté. 

Kľúčové slová: psychedelická psychoterapia, MDMA, psilocybín, psychointegrátorová teória, neurobiológia. 

 

Summary 
This review-article deals with the topic of psychedelic/ psycholytic psychotherapy, which is a reemerging issue 
nowadays. Historical background will be discussed here, as well as four cornerstones of the psychedelic aug-
mented psychotherapy. Pharmacologic effect of psychedelics, its neurobiological mechanisms and theoretical 
background of this unconventional psychotherapy will be talked about in this article. Furthermore, the two 
currently most discussed psychedelic substances (MDMA, psilocybin) with their therapeutic indications and 
promising results will be characterized; ketamin will be mentioned only marginally. Unfortunately, following 
review cannot go into further details, as this would require a lot more generous space. Hence, many aspects of 
the psychedelics assisted psychotherapy had to be omitted. 

Key words: psychedelic assisted psychotherapie, MDMA, psilocybin, psychointegrator-theory. 

 

Úvod 
Psychedeliká, chemicky delené na klasické (tryptamíny, 

ergolíny a fenyetylamíny) a atypické (napr. ketamín alebo 
salvinorín A), mali už pred tisíckami rokov v dávnych kultú-
rach dôležitú liečebnú a religióznu úlohu, najmä ako posvätné 
nástroje v šamanskom kontexte (Schultes, 1979; Wasson, 
1978). Po ich ostrakizovaní v rámci dominantného postave-
nia kresťanského svetonázoru sa dostali mimo zorného poľa 
modernej medicíny. Ich výskum sa opäť začal až koncom 
19. a začiatkom 20. storočia, a to najmä za účelom modelo-
vania psychóz (Leuner, 1981). 

Prvá štúdia, ktorá upozornila na potenciálny terapeutic-
ký prínos týchto psychoaktív, bola publikovaná Sandisonom 
roku 1954, ktorého nasledoval H. Leuner (Neznámy autor  
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2007; Leuner, 1981). Od 50. rokov až po ich zaradenie na 
listinu zakázaných látok pribúdalo množstvo štúdií k tejto 
téme; organizovali sa konferencie a zakladali psycholytické 
spoločnosti (napr. švajčiarska a európska). Pod psycholytic-
kou psychoterapiou sa rozumie psychedelikami asistovaná 
psychoterapia, v ktorej sú používané nižšie dávky psychede-
lík (LSD 30-200 µg, psilocybin 3-15 mg) a je orientovaná 
psychodynamicky, zatiaľ čo klasická psychedelická psycho-
terapia sa orientuje na tzv. peak expereinces (Winkelman, 
2007). V súčastnosti však oba termíny splývajú. Zákaz vyu-
žívania psychedelík spôsobil výrazný útlm ich skúmania, 
psychedelikami podporovaná psychoterapia ustala celkom. 
Ojedinele sa objavovali výskumy zamerané na farmako-
dynamiku a kinetiku, respektíve na psychopatologické zme-
ny pri intoxikácii psychedelikami (Nichols, 2004; Vollen-
weider, 1997 a 2001; Halberstadt, 2013). Výnimku tvorila 
hŕstka psychiatrov vo Švajčiarsku (medzi nimi bol aj Slovák 
Juraj Styk) v rokoch 1988-1993, ktorí obdržali špeciálne 
povolenie na vykonávanie psychoterapie za pomoci MDMA 
a LSD (Gasser, 1995). Je pravdepodobné, že zastavenie po-
užívania psychedelík v medicíne malo viacero dôvodov. Na 
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jednej strane to bol strach z ich zneužívania v rámci hippies 
kultúry (a eventuálnych politických dôsledkov). Na druhej 
mohla byť dôvodom prevládajúca pozitivistická paradigma 
vkladajúca veľké nádeje do práve sa rozbiehajúceho rozma-
chu psychofarmakológie s novými anitipsychotikami a anti-
depresívami. Zdanlivo teda použitie psychedelík v psycho-
terapii strácalo svoje uplatnenie. Koncom storočia však už 
začínali byť jasné terapeutické limity nových liečiv a gene-
tika psychiatrických ochorení tiež nenaplnila sľubované 
očakávania. Aj preto niet divu, že výskumníci pátrali po 
(staro)nových terapeutických prístupoch. 

Roku 2006 sa situácia na poli výskumu psychoterapeu-
tického využitia psychedelík zásadne zmenila. Morenova 
štúdia o využití psilocybínu (psychedelická látka obsiahnutá 
v hubách rodu Psilocybe) pri ťažko liečiteľnej a na terapiu 
rezistentnej obsesívno-kompulzívnej choroby znamenala dô-
ležitý precedens (Moreno, 2006). Počet odborných článkov 
odvtedy stúpa; článkov, týkajúcich sa psilocybínu, bolo ro-
ku 2016 vôbec najviac v histórii a toto číslo predbehlo aj 
roky ako 1964 alebo 1969 (podľa Psychedelic Research 
Timeline, dostupné online).  

 

Piliere novodobej psychedelickej psychoterapie 
Novodobé psychoterapeutické využitie psychedelík sa 

opiera o niekoľko pilierov. Sú nimi neurochemické poznat-
ky, množstvo klinických štúdií realizovaných v minulosti, 
bezpečnosť týchto psychoaktív a aj rozpracovaný psychote-
rapeutický prístup. 

Po prvé, ide o relatívne dobre zdokumentované a naďa-
lej skúmané farmakokinetické a farmakodynamické vlast-
nosti týchto látok. Tieto boli vykonané v početnom množstve 
štúdií in vitro, ex vivo a aj na zvieracích modeloch (drozofila, 
myš, potkan), v neposlednom rade i na zdravých dobrovoľ-
níkoch (Halberstadt, 2013; Vollenweider, 1997; Buckholtz, 
1988). Vo všeobecnosti sa predpokladá, že predstavitelia 
klasických psychedelických látok účinkujú ako parciálne 
agonisty sérotonínových receptorov 5-HT2A, 5-HT2C, a 5-
HT1A v oblastiach ako neokortex, talamus, locus coeruleus 
a oblasť ventrálneho tegmenta. Zdá sa, že výnimočnú úlohu 
má málo preskúmaná oblasť zvaná claustrum (Nichols, 
2016b; Vollenweider 2001). V menšej miere sa na mecha-
nizme účinku podieľajú GABA a dopamínové receptory. 
Vedecký konsenzus však pripisuje centrálnu úlohu typické-
ho psychedelického účinku 5-HT2A receptorom (Vollen-
weider, 1997; Nichols, 2004; Halberstadt, 2013). 

Druhým pilierom sú dostatočne zdokumentované pozi-
tívne výsledky mnohých klinických štúdií do roku 1970, 
ktorých sa dovtedy objavilo viac ako 1000 a bolo v nich za-
hrnutých viac ako 40 000 pacientov (Nichols, 2016a; Grin-
spoon and Bakalar, 1979). Aj napriek tomu, že v tej dobe 
vedecké práce nedosahovali rigoróznych kvalít súčasného 
výskumu (kvalita klinických štúdií sa zvýšila až po tzv. tha-
lidomidovej tragédii v roku 1962), pri takomto množstve 
dát máme dobrý dôvod sa domnievať, že psychedeliká mô-
žu mať pozitívny prínos v terapii psychických ochorení 
a oplatí sa ho preskúmať najmä v oblastiach psychiatrie, kde 
konvenčné terapie neprinášajú uspokojivé výsledky. Vzhľa-
dom na špecifiká, ktoré so sebou podávanie psychedelík ne-
sie, urobili priekopníci v 50. a 60. rokoch minulého storočia 

množstvo práce v zmysle vypracovania terapeutických po-
stupov. Naďalej je ale potrebná ich evaluácia a prispôsobe-
nie súčasným možnostiam a požiadavkám klientov (Grof 
1980; Leuner 1981; Chwelos, 1959). Prvým krokom k op-
timalizovaniu psychedelickej psychoterapie je vypracovanie 
terapuetických odporúčaní (tzv. guidelines, resp. Leitlinien) 
(Johnson, 2008; Mithoefer, 2016a). 

Tretím pilierom je bezpečnosť. Vo všeobecnosti sa dajú 
klasické psychedeliká (LSD, psilocybin, meskalín, DMT) 
považovať z fyziologického pohľadu za jedny z najbezpeč-
nejších látok účinkujúcich na centrálnu nervovú sústavu. 
Neboli zaregistrované žiadne úmrtia, ktoré by boli spôsobe-
né predávkovaním konvenčnými psychedelikami (Cohen, 
1967; Jaffe, 1985). Predpokladá sa, že smrteľná dávka LSD 
môže byť asi tritisícnásobok (!) bežnej psychedelickej dáv-
ky (Hermle, 2008). Pri analyzovaní negatívnych účinkov 
DMT a psilocybínu vrámci klinických štúdií sa nenašla žiad-
na závažná akútna alebo neskorá reakcia. Všetky negatívne 
pociťované psychické zmeny počas psilocybínových sedení 
sa podarilo zvládnuť interpersonálnou podporou bez použi-
tia psychofarmakologických prostriedkov (Halpern a Pope, 
1999; Studerus 2011; Carhart-Harris 2016c). Pri MDMA- 
kontrolovaných štúdiách sa nevyskytli žiadne závažné neo-
čakávané nežiaduce účinky, výraznejší je však sympatiko-
tonizujúci efekt, ktorý treba pri podávaní zohľadniť (Go-
uzoulis-Mayfrank, 1999; Gasser, 2008). Ani Hasler nenašiel 
žiadny dôkaz o tom, že by bol psilocybín hazardnou drogou 
(Hasler, 2004). Jediné nežiaduce účinky v rámci terapeutic-
kého settingu so psilocybinom boli dočasné bolesti hlavy 
a mierne úzkosti počas sedenia (Johnoson, 2008; Carhart-
Haris 2016c). 

Ani analýza 135 095 náhodne vybraných probandov 
z USA nedokázala potvrdiť náchylnosť užívateľov psy-
chedelík k psychickým ochoreniam ako sú depresia či úz-
kosť (Johansen, 2015). Práve naopak, Hendricks na vzorke 
190 000 Američanov dokázal, že užívatelia klasických psy-
chedelík trpeli v posledných mesiacoch v signifikantne men-
šej miere psychickými problémami ako bežná populácia 
(Hendricks, 2015). Psychedeliká tiež neboli identifikované 
ako spúšťače schizofrénneho ochorenia (Hermle, 2008; podľa 
Blanchard, 2000). Anekdoticky sa vyskytujú správy o rab-
domyolýze či vazospazmoch dolných končatín, avšak mimo 
terapeutického užitia (Berrens, 2010; Raval, 2008). Existuje 
vedecký konsenzus, že sérotonínergické psychedeliká nevy-
volávajú telesnú závislosť. Čo sa týka tej psychickej, naprí-
klad Rommelspacher tvrdí, že majú veľmi mierny potenciál 
k psychickej závislosti (Rommelspacher, 1999). Nichols to-
to popiera a opiera sa o skutočnosť, že ich primárny neuro-
chemický účinok nie je dopamínergický a na psychedeliká 
sa vytvára rýchla tolerancia spôsobená receptorovou down-
reguláciou sérotonínových 5HT2A receptorov (Nichols, 
2016a). Už na štvrtý deň aplikácie sa kompletne stráca sen-
zitivita na efekt týchto psychoaktív (Cholden, 1955; Belle-
ville, 1959). Ani na zvieracích modeloch sa závislosť od 
psychedelík nepodarila potvrdiť (Nichols, 2016a). 

Posledným dôležitým pilierom sú teoretické základy, na 
ktorých aktuálna psychedelická terapia stavia. Podľa P. 
Gassera a H. Jungaberleho (Jungaberle a Gasser, 2008) sa 
súčasná psychedelická terapia opiera o všeobecný účinok 
mechanizmu psychoterapie podľa teórie K. Graweho: akti-
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vovanie zdrojov (Ressourcenaktivierung), aktualizovanie 
problému (Problemaktualisierung), jeho zvládnutie (Bewä-
ltigung) a vysvetlenie (Klärung). Dôležitá je najmä Grawe-
ho teória konzistencie, kedy v procese psychoterapie ideálne 
dochádza k zníženiu psychickej inkonzistencie (resp. inkon-
gruencie). Konzistenciou sa mieni zosúladenie zároveň pre-
biehajúcich neuronálnych i psychických procesov (Grawe, 
2004). Aj z tohto dôvodu sa súčasní predstavitelia psy-
chedelickej psychoterapie prikláňajú k tzv. psychointegráto-
rovej paradigme razenej Winkelmanom, v ktorej je psycho-
terapeutický proces zameraný na funkčnú integráciu preži-
tého: to, čo je v zmenenom stave prežité má proces prežíva-
nia klienta kvalitatívne zlepšiť alebo rozšíriť (Winkelman 
a Roberts, 2007). Pozitívny efekt nepripisuje čisto farmace-
utickému účinku, ale vidí terapeutický potenciál psychede-
lík v nešpecifických katalyzátoroch, ktoré pre poruchu rele-
vantné spomienkové obsahy dokážu priaznivo ovplyvniť, 
a to prepojením a aktivovaním vnútorných liečivých me-
chanizmov (Resources) a skúseností s konečným vytvore-
ním nových neuronálnych vzorcov. Veľký dôraz sa teda 
prikladá integrácii zážitkov zo psychoaktívami navodených 
zmenených stavov vedomia. 

Integrácia môže byť popísaná ako proces, v ktorom 
klient aktívne a adaptívne reaguje na telesné, psychické 
a sociálne výzvy, ktoré zažil počas účinku psychoaktívnej 
látky. Samotné užitie psychedelickej látky bez adekvátnej 
integrácie je považované prinajmenšom za bezvýznamné 
(Jungaberle a Gasser, 2008). Zo zberu dát P. Gassera vyplý-
va, že na integráciu jedného psychedelického sedenia 
v rámci psycholytickej terapie (medzi rokmi 1988 až 1993) 
pripadalo ďalších 10 psychoterapeutických sedení (Gasser, 
1995). Podľa manuálu pre MDMA-asistovanú psychotera-
piu vypracovanú Mithoeferom počet psychoterapeutických 
sedení nie je presne uvádzaný, odporúča však odstup medzi 
jednotlivými psychedelickými psychoterapiami aspoň nie-
koľko týždňov (Mithoefer, 2016a). 

Aktuálne prebiehajúci výskum na poli psychedelickej 
psychoterapie sa venuje viacerým látkam, resp. zmesiam lá-
tok (psilocybín, MDMA, ayahuasca, ibogain, ketamín). 
Tento článok je však zameraný na tie látky, ktorým sa venu-
je najviac vedeckej pozornosti. Terapeutický výskum sa orien-
tuje najmä na také ochorenia, resp. pacientov, u ktorých je 
liečba konvenčnými metódami nedostatočná. 

MDMA (metylendioxymetamfetamín) je látka, ktorá má 
najbližšie k tomu, aby sa opäť začala používať v psychote-
rapeutickej praxi. Nádeje sa vkladajú do pozitívneho ovplyv-
nenia posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) u pacien-
tov nereagujúcich na medikamentóznu ani psychoterapeu-
tickú liečbu (Oehen, 2008). Výsledky placebom kontrolo-
vaných štúdií sú zatiaľ veľmi sľubné. Prvá štúdia ukázala, 
že až 83 % pacientov, ktorí aj viac ako 20 rokov na inú te-
rapiu nereagovali, po dvoch mesiacoch nespĺňalo PTSD kri-
tériá (Oehen, 2013; Mithoefer, 2011). Tento pozitívny efekt 
vytrval: 74 % pacientov po dobu 17-74 mesiacov vykazova-
lo dlhodobú redukciu symptómov PTSD (Mithoefer, 2013 
a 2016b). Vo všeobecnosti asi 2/3 (66,2 %) pacientov aj po 
12 mesiacoch ostáva v remisii (Yazar-Klosinski, 2017). Te-
rapeutický mechanizmus účinku sa pripisuje schopnosti 
MDMA navodiť stav, v ktorom je klient schopný priamej 
konfrontácie s traumatickým zážitkom v takom settingu, 

ktorý ho neretraumatizuje. Naopak, MDMA umožní klien-
tovi v bezpečí (fearless, angstfrei) nahliadnuť do jeho dys-
funkčných vzorcov správania s možnosťou ich korigovať 
a následne integrovať (Mithoefer, 2016b). Na neurofyziolo-
gickej úrovni je tento účinok pripisovaný potlačenej aktivite 
amygdaly a hipokampu, ktoré u pacientov trpiacich PTSD 
vykazujú zvýšenú aktivitu (Carhart-Harris, 2015; Bremner, 
2006). Do konca roka 2016 bolo ukončených 6 štúdií k te-
rapii PTSD pomocou MDMA augmentovanej psychotera-
pie, na výsledky posledných dvoch sa ešte čaká. Zároveň 
prebieha ďalšia štúdia venovaná terapii sociálnej fóbie u au-
tistických pacientov a iná zameraná na terapiu pacientov 
s úzkostnou poruchou v rámci ochorenia s infaustnou prog-
nózou (Mithoefer, 2016b). V decembri 2016 dostala organi-
zácia MAPS (Multidisciplinárna asociácia pre psychedelic-
ké štúdie - americká prispevková nezisková organizácia) od 
americkej FDA povolenie vstúpiť do 3. fázy klinického vý-
skumu, v ktorej budú zahrnutí najmä americkí veteráni. Pri 
potvrdení výsledkov sa očakáva schválenie liečby PTSD 
pomocou MDMA roku 2021. 

Druhou najspomínanejšou látkou v rámci prebiehajúcich 
výskumov spomedzi klasických psychedelík je psilocybín; 
psychoaktívna látka z húb rodu Psilocybe. Aj keď účinkuje 
takmer identicky ako LSD, v poslednej dobe je práve táto 
látka preferovaná. Vychádza to z jej priaznivejšieho farma-
kologického profilu (doba účinku asi 6 hodín oproti 12 ho-
dinám LSD) ako aj z jej menej kontroverznej povesti. 

Psilocybín sa testuje od roku 2006 ako látka, ktorá by 
mohla pozitívne ovplyvniť psychoterapiu viacerých ochore-
ní neurotického spektra ako aj závislostí. V prvom rade ide 
o unipolárne refraktérne depresie a úzkostné ochorenia spre-
vádzajúce pacientov s onkologickým ochorením. Posledná 
štúdia z roku 2016 poukázala na to, že až v 42 % (sledované 
po dobu 3 mesiacov) došlo k remisii u pacientov s dlhoroč-
nou refraktérnou depresiou už po 2 sedeniach so psilocybí-
nom (Carhart- Harris, 2016c). Grob a ostatne aj Griffiths 
poukázali na markantné zlepšenie depresívnej symptomato-
lógie, ako aj na celkovú psychickú pohodu u onkologických 
pacientov trpiacich úzkostnou poruchou spojenou so stra-
chom zo smrti (Grob, 2011; Griffiths 2016). Zároveň sa 
ukazuje, že zlepšenie stavu pozitívne koreluje s prežitím 
mystického stavu, ktorý psychedeliká môžu vyvolať (Griffi-
ths, 2006 a 2008). 

Ďalej sa skúmal vplyv na obsesívno-kompulzívnu poru-
chu a na závislosti. Abstinencia pri závislosti od tabaku pri 
psilocybínovej terapii stúpla po 6 mesiacoch od ukončenia 
terapie až o 80 % (Johnson, 2014). Veľké nádeje sa vkladajú 
aj do liečby závislosti od alkoholu (Bogenschutz, 2015). Ak-
tuálne prebieha na NYU dôležitá štúdia zahŕňajúca až 180 
probandov (podľa ClinicalTrails. Gov., dostupné online).  

Z neurobiologického hľadiska sa terapeutický efekt psi-
locybínu (a iných psychedelík) pripisuje destabilizácii dys-
funkčných zabehnutých neuronálnych okruhov (ako korelá-
tov typických pre mnohé psychické ochorenia) ako aj narú-
šaniu neuronálej segregácie (Stam, 2014; Carhart-Harris, 
2012). Psilocybín teda svojim účinkom redukuje stabilitu 
neuronálnych sietí a výrazne zvyšuje konektivitu, čo vedie 
k zvýšenej kortikálnej entropii (Carhart-Harris, 2014; Car-
hart-Harris, 2016a). V končenom dôsledku teda optimalizu-
je (ochoreniami) narušené neuronálne vzorce ako aj celkovú 
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interkonektivitu neuronálnych sietí mozgu (Roseman, 2014; 
Nichols, 2016b). 

Na okraji psychedelického spektra sa pohybuje známejší 
a používanejší ketamín. Aj keď fenomenologicky sa pri in-
toxikácii vyskytujú psychedelikám podobné zážitky, vo 
všeobecnosti je považovaný nie za psychedelikum, ale za 
disociatívum. Posledné výskumy poukazujú na veľmi silné 
účinky na depresívnu a suicidálnu ideáciu (až do 85 %) už 
niekoľko hodín po intarvenóznom podaní. Efekt však nevy-
trvá dlho, najviac do 7 dní s maximálnym účinkom medzi 
prvým a tretím dňom od podania (Abdallah, 2015; Wan et 
al., 2015). Podľa Krupitskeho psychedelická dávka ketamí-
nu (oproti nepsychedelickej) vo výške 2mg/kg signfikantne 
pozitívne ovplyvnila heroínovú závislosť počas 2 rokov sle-
dovania (Krupitsky, 2002). 

Výskum antidepresívneho účinku ketamínu prebieha aj 
v susednej Českej republike v Národním ústavu dušeního 
zdraví (NUDZ) u prof. Horáčka. Prebieha tam taktiež psilo-
cybínový výskum na zdravých dobrovoľníkoch a v pláne je 
aj štúdia s depresívnymi pacientami (Tylš, 2014). 

 

Diskusia 
V uvedenom prehľade sme sa snažili poukázať na fakt, 

že k téme psychedelikami podporovanej psychoterapie už 
boli uverejnené mnohé vedecké texty a v poslednej dobe sa 
zrealizovali niekoľké vedecké štúdie. Tie, ktoré už prebehli, 
naznačujú príchod novej vlny psychoterapie augmentovanej 
psychedelikami. Prvé výsledky sa ukazujú byť veľmi sľub-
né, najmä z toho dôvodu, že ide o terapiu psychických 
ochorení, ktoré na konvenčné terapeutické modality neod-
povedali. Uvedené štúdie dokladujú, že ide o bezpečnú te-
rapeutickú metódu s minimálnymi nežiaducimi účinkami 
(pokiaľ je táto prevedená v kontrolovanom settingu). Na-
priek tomu, že v minulosti prebehli už mnohé štúdie s tisíc-
kami pacientov, neboli skúmané za pomoci súčasných rigo-
róznych metód a kvalitatívnych štandardov. Z tohto dôvodu 
sú pre kvalitnejšie vyhodnotenie tejto metódy potrebné 
ďalšie štúdie s väčším množstvom probandov. Toto sa bude 
v blízkej dobre realizovať v nastávajúcej fáze 3 klinického 
testovania pre psychoterapiu PTSD za pomoci MDMA. 
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