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Abstrakt 

Serotonergní halucinogeny jsou skupinou látek, které vyvolávají změny vědomí na základě 

afinity k některým ze serotoninových receptorů – především k 5-HT2A. Mezi nejznámější látky 

z této skupiny patří LSD, psilocybin nebo meskalin. V průběhu 50. a 60. let 20. století probíhal 

prvotní výzkum terapeutických využití těchto látek, studie z této doby však nesplňovaly dnešní 

metodologické standardy. Výsledky nedávných studií ovšem poukazují na potenciální 

terapeutické využití psilocybinu nebo LSD v oblastech léčby deprese/úzkosti, závislostí a OCD. 

Cílem této práce je shrnout současné poznatky o vybraných serotonergních halucinogeneh, 

jejich chemických vlastnostech, mechanismech působení, a především pak o možnostech 

uplatnění těchto látek při psychoterapii. 

Klíčová slova: serotoninegrní systém, 5-HT2A, halucinogeny, psilocybin, LSD, meskalin, 

terapeutické využití 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Serotonergic hallucinogens are a group of substances that induce changes in consciousness 

based on their affinity for some of the serotonin receptors - especially 5-HT2A. The best known 

substances in this group include LSD, psilocybin or mescaline. During the 1950s and 1960s, 

initial research into the therapeutic uses of these substances took place, but studies from this 

period did not meet today's methodological standards. However, the results of recent studies 

point to the potential therapeutic use of psilocybin or LSD in the treatment of depression / 

anxiety, addiction and OCD. The aim of this work is to summarize current knowledge about 

selected serotonergic hallucinogens, their chemical properties, mechanisms of action and 

especially about the possibilities of using these substances in psychotherapy. 

Key words: serotonergic system, 5-HT2A, hallucinogens, psilocybin, LSD, mescaline, 

therapeutic use 



 
 

Seznam zkratek: 

2C-B – 4-brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin  

2C-E – 4-ethyl-2,5-dimethoxyfenethylamin  

5-HT –  setotonin 

5-MeO-DALT – N,N-diallyl-5-methoxytrypamin  

5-MeO-DMT – 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamin  

5-OH-DMT – 5-hydroxy-N,N-dimethyltryptamin  

AL-LAD – 6-allyl-6-nor-LSD  

ALD-52 – N-acetyl-LSD  

BDI – škála měřící hladinu deprese, Beck Depression Inventory  

DET – N,N-diethyltrypamin  

DMT – N,N-dimethyltrypamin  

DOB – 2,5-dimethoxy-4-bromoamfetamin   

DOM – 2,5-dimethoxy-4-methylamfetamin  

DOI – 2,5-dimethoxy-4-iodoamfetamin  

DSM-IV – Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch, čtvrté vydání  

ETH-LAD – 6-ethyl-6-nor-LSD  

GABA – kyselina γ-aminomáselná  

GPCR – receptory spřažené s G-proteiny   

HADS – škála měřící hladinu deprese, Hamilton Depression Rating Scale  

HPPD – perzistující porucha vnímání po halucinogenu   

LSA  – d-lysergamid  

LSD – diethyamid kyseliny lysergové  

LSP –  3-pentylamid kyseliny lysergové  

MDD – depresivní porucha, Major Depressive Disorder  

OCD –  obsedantně kompulzivní porucha  

RMHI – škála pro měření psychologických deficitů, Rand Mental Health Inventory  

STAI – škála měřící hladinu úzkosti, State-Trait Anxiety Inventory  

SSRI –  selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu  

YBOCS – škála pro měření OCD, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale  

 

 



 
 

Obsah  

1  Úvod                                         6 

2  Serotoninergní systém                7 

3 Mechanismus působení halucinogenů v mozku            9 

4 Serotonergní halucinogeny obecně                    11 

4.1  Terminologie, vymezení pojmu           11 

4.2 Klasifikace                 11 

5 Vybrané serotonergní halucinogeny            13 

 5.1 Psilocybin a psilocin             13 

5.1.1 Výskyt a historický kontext           13 

5.1.2 Chemické vlastnosti, farmakokinetika a farmakodynamika       14 

5.1.3 Výzkum a terapeutická využití          15 

5.2 LSD               24 

5.2.1 Výskyt a historický kontext           24 

5.2.2 Chemické vlastnosti, farmakokinetika a farmakodynamika       25 

5.2.3 Výzkum a terapeutická využití           26 

5.3 Meskalin              27 

  5.3.1 Výskyt a historický kontext           27 

  5.3.2 Chemické vlastnosti, farmakokinetika a farmakodynamika       28 

  5.3.1 Výzkum a terapeutická využití          28 

6 Bezpečnostní rizika              29 

7 Závěr                30 

8 Literatura               31



6 
 

1 Úvod 

Serotonergní halucinogeny jsou skupinou látek, které vyvolávají změny vědomí na základě 

afinity k některým ze serotoninových receptorů – především k 5-HT2A. Mezi nejznámější látky 

z této skupiny patří LSD, psilocybin nebo meskalin. Historie užívání těchto látek člověkem 

sahá až do období více než 3000 let př. n. l., nicméně moderní společnost zažila jejich největší 

vzestup v 50. a 60. letech 20. století. V tomto období také proběhly první výzkumy, zabývající 

se potenciálním využitím účinků halucinogenů v terapii. Souběžně se vzestupem ve vědě však 

přišel i vzestup rekreačního užívání (zejména LSD), který vyústil k zařazení těchto substancí 

mezi zakázané látky a jejich výzkum byl na delší dobu přerušen. V posledních dvou dekádách 

byly však publikovány nové moderní studie, jejichž slibné výsledky poukazují na možné 

terapeutické využití psilocybinu a LSD.  

V prvních kapitolách je stručně popsán serotoninergní systém a obecné mechanismy, kterými 

na něj halucinogeny působí. V dalších částech je věnován prostor především 2 látkám – 

psilocybinu a LSD, jelikož jejich terapeutický potenciál se jeví jako nejslibnější. Kromě 

terapeutického potenciálu je u každé látky uvedena také její stručná charakteristika. Pro 

komplexnější přehled byla zařazena i kapitola pojednávající o meskalinu, přestože zatím nebyly 

publikovány relevantní studie zkoumající jeho terapeutické využití. V poslední kapitole jsou 

poté nastíněna možná bezpečností rizika při terapiích halucinogeny. 

Cílem práce je především syntéza nejrelevantnějších studií zkoumajících účinky halucinogenů 

v souvislosti s terapeutickým využitím, na jejímž základě bude možné určit, kudy by se mohl 

další výzkum těchto látek ubírat. Při rozboru studií je kromě samotných výsledků kladen důraz 

především na využité metodologické postupy a případné limity dané studie.  
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2 Serotoninergní systém  

Serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) je v lidském těle nepostradatelnou biologicky aktivní 

látkou. Nachází se především v endokrinních buňkách trávicího traktu a v krevních destičkách. 

Mezi jeho hlavní účinky patří kontrakce hladké svaloviny a agregace krevních destiček. 

V menším množství se nachází také v centrálním nervovém systému a zastává tak funkci jak 

hormonu (endokrinní sekrece v trávicím traktu) tak i neurotransmiteru (sekrece v centrálním 

nervovém systému). Poprvé byl izolován v roce 1948 jako látka krevního séra se schopností 

vasokonstrikce [Rapport, 1948]. S tím souvisí i etymologie jeho názvu: vzniká spojením slov 

„serum“ (tekutá složka krve) a „tonic“ (napjatý).   

 

Neurony produkující serotonin tvoří serotoninergní (5-HT) systém, který udržuje přirozenou 

hladinu serotoninu v mozku. 5-HT systém je tvořen skupinami neuronů, jejichž těla se 

nacházejí v rapheálních jádrech a v některých dalších oblastech retikulární formace. Axony 

těchto neuronů inervují prakticky všechny oblasti centrálního nervového systému [Törk, 1990]. 

5-HT systém lze funkčně rozdělit na část kaudální s descendentní eferentací a na část rostrální 

s ascendentní eferentací. Kaudální 5-HT systém tvoří Raphe Nucleus Magnus, Raphe Nucleus 

Pallidus a Raphe Nucleus Obscurus. Descendentní projekce vychází především z rafeálních 

jader Magnus a Obscurus a směřují hlavně do míchy. Rostrální 5-HT systém tvoří kaudální 

lieární jádro, dorzální rafeální jádro a mediální rafeální jádro. Ascendentní projekce vycházejí 

z dorsálního a mediálního jádra, procházejí mezimozkem a následně vstupují do dalších 

systémů nervových vláken, aby dosáhly svých cílových oblastí, kterými jsou typicky limbický 

systém, hypotalamus, striatum a kortex [Törk, 1990].  

 

Doposud bylo objeveno 7 typů serotoninových receptorů, značených 5-HT1-7, z nichž 5-HT1, 

5-HT2 a 5-HT3 mají své další podtypy. Receptory 5-HT3 jsou ionotropní, všechny ostatní typy 

jsou spřažené s G-proteiny [Hoyer, 1994]. Receptory typu 5-HT4, 5-HT6 a 5-HT7 jsou spřažené 

s Gs proteiny, aktivují adenilátcyklázu a jsou proto považovány za excitační. 5-HT1 a 5-HT5 

receptory jsou spřažené s Gi/o proteiny a adenilátcyklázu inhibují, jsou tedy považovány za 

inhibiční. 5-HT2 receptory jsou spřažené s Gq proteiny a aktivují fosfolipázu C, jedná se tedy 

rovněž o excitační receptory [Francken, 1998; Hoyer, 2002].  

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat receptoru 5-HT2A, jelikož všechny serotonergní 

halucinogeny jsou alespoň částečnými agonisty tohoto receptoru [Nichols, 2004; Halberstadt, 
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2015]. Receptory tohoto typu se vyskytují především na apikálních dendritech pyramidových 

neuronů 5. vrstvy neokortexu, dále zejména v retikulárním jádře thalamu, které reguluje přenos 

informací z thalamu do mozkové kůry.  [Jakab 1998, Nichols, 2004]. Dále je potřebné zmínit 

receptory 5-HT1A a 5-HT2C – míra afinity k těmto receptorům se však u jednotlivých 

halucinogenů liší [Nichols, 2004]. Menší rozdíly v působení halucinogenů jsou přisuzovány 

právě rozdílným afinitám k těmto dalším subtypům 5-HT receptorů [Tylš, 2014]. 

Receptory spřažené s G-proteiny (GPCR) provází fenomén „biased agonism“ ve volném 

překladu „usměrňovací agonismus“. Tento koncept ukazuje, že GPCR nemají pouze jednu 

aktivní konformaci. Agonisté receptorů mají poté různé afinity k různým konformačním 

stavům a přirozeně se naváží na konformaci, ke které mají afinitu nejvyšší. Svou vazbou danou 

konformaci receptoru stabilizují a tato „usměrňovací schopnost“ agonisty poté vyvolá 

specifickou signální odpověď [Kenakin, 1995; Andresen 2011; Karaki, 2014]. Není tedy 

obecně platným pravidlem, že každý agonista 5-HT2A receptoru vyvolává halucinogenní 

účinky.   

Ke zjištění role 5-HT receptorů vedlo mnoho studií. První sahá do roku 1956, kdy byly šesti 

psům při anestezii podávány intravenózně různé dávky serotoninu a LSD (na základě 

podobnosti struktur obou látek), přičemž byl sledován vliv podaných substancí na zvýšení 

krevního tlaku. Výsledky ukazovaly, že LSD má 1-3x větší vazokonstrikční účinky než 

serotonin, což prokázalo jednu z prvních „serotonin-like“ aktivit u halucinogenu [Shaw, 1956]. 

V roce 1968 byla publikována studie, kde byly u LSD prokázány podobné účinky na centrální 

nervový systém potkana jako u 5-hydroxytryptofanu, jehož dekarboxylací vzniká serotonin. 

V závěru publikace zaznívá silný předpoklad, že LSD přímo stimuluje 5-HT receptory 

postsynaptických neuronů a zároveň, že 5-HT receptory mohou být přímo zodpovědné za jeho 

halucinogenní vlastnosti [Andén, 1968].   

Následovaly animální studie, zaměřující se především na blokování účinků různých 

halucinogenů antagonisty serotoninových receptorů. Za zmínku stojí minimálně studie z roku 

1998, kde byla poprvé prokázána blokace halucinogenních účinků psilocybinu ketanserinem 

(antagonista 5-HT2A receptorů) a risperidonem (částečný antagonista 5-HT2A receptorů) u 

lidských dobrovolníků. Ve studii zaznívá, že nadměrná aktivita 5-HT2A receptorů může být 

zapojena i do patofyziologie schizofrenie, a tedy, že antagonistické účinky některých 

antipsychotik mají velký terapeutický potenciál [Vollenweider, 1998].  
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3 Mechanismus působení halucinogenů v mozku  

Základních mechanismů účinku serotonergních halucinogenů je několik (Obr. 1). Prvním je 

vazba halucinogenu na postsynaptické 5-HT2A receptory GABAergních interneuronů 

retikulárního jádra thalamu. Retikulární jádro posílá prostřednictvím těchto neuronů 

GABAergní projekce do ostatních jader thalamu, čímž ovlivňuje jejich aktivitu. Vazbou 

halucinogenu jsou 5-HT2A receptory těchto neuronů aktivovány a dochází k inhibici funkce 

ostatních thalamických jader. Jelikož thalamus funguje jako filtr pro smyslové informace 

vstupující dále do mozku, snížení jeho funkce vede k informačnímu přehlcení korových oblastí. 

Za normálních okolností je „thalamický filtr“ řízen z prefrontální kůry, odkud jdou 

glutamátergní projekce ke GABAergním interneuronům retikulárního jádra a ve výsledku 

dochází k omezení vstupu smyslových informací. Tento proces je tedy působením 

halucinogenu narušen [Baumeister, 2014; Nichols, 2004; Tylš 2015].  

 

Halucinogeny se dále váží na presynaptické 5-HT1A receptory neuronů dorzálního rapheálního 

jádra, které vysílá serotoninergní projekce především do prefrontální kůry a retikulárního jádra 

thalamu. Vazbou halucinogenu na tyto receptory dojde k inhibici dorzálního jádra, což způsobí 

snížení výdeje serotoninu do dalších částí mozku. Následkem toho mohou halucinogeny obsadit 

více postsynaptických 5-HT2A receptorů, zejména v prefrontální kůře [Nichols, 2004; Tylš 

2015]. 

Posledním mechanismem je vazba na postsynaptické 5-HT2A receptory glutamátergních 

pyramidových neuronů 5. vrstvy neokortexu. Vazbou halucinogenu dochází opět k aktivaci 5-

HT2A receptorů, která vede ke složitým změnám v glutamátergní neurotransmisi.   

Tyto neurony jsou přirozeně aktivovány z mediodorzálního jádra thalamu na základě 

příchozího podnětu. Pokud tedy dojde k aktivaci bez příchozího podnětu, může docházet ke 

změnám vědomí.  Excitabilita těchto neuronů je zároveň zvýšena, především díky inhibici 

thalamického filtru a snížení hladiny serotoninu [Baumeister, 2014; Halberstadt, 2015; Nichols, 

2004; Tylš 2015].  
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Obr. 1 – Schématický nákres mechanismů účinku halucinogenů [převzato od: Tylš, 2015] 
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4 Serotonergní halucinogeny obecně  

 

4.1 Terminologie, vymezení pojmu  

Pojem „halucinogen“ poprvé zavádějí Osmond, Hoff a Smythies v roce 1954 a je užíván pro 

látky, způsobující změny smyslového vnímání, které navozují stav změněného vědomí. Spojení 

„serotonergní halucinogen“ je tedy v této práci užíváno pro označení látky, která navozuje stav 

změněného vědomí na základě afinity k serotonergním receptorům – zejména k  5-HT2A. 

V dnešní době je rovněž užíván termín „psychedelika“, který zavedl Humphry Osmond a se 

kterým lze pojem „halucinogen“ významově ztotožnit. [Nichols, 2016; Osmond, 1957] 

  

4.2 Klasifikace  

Serotonergní halucinogeny se dají na základě molekulárních struktur rozdělit do tří tříd: 

tryptaminy, ergoliny a fenylethylaminy (Tab. 1).  

 

Tab. 1- Nejznámější doposud objevené halucinogeny 

TRYPTAMINY ERGOLINY FENYLETHYLAMINY 

Psilocybin 

Psilocin 

LSD (diethylamid 

kyseliny lysergové) 

Meskalin 

DMT (N,N-dimethyltrypamin) LSA (d-lysergamid) DOB (2,5-dimethoxy-4-

bromoamfetamin) 

5-MeO-DMT (5-methoxy-

N,N-dimethyltryptamin) 

LSP (3-pentylamid 

kyseliny lysergové 

DOI (2,5-dimethoxy-4-

iodoamfetamin) 

5-OH-DMT (5-hydroxy-N,N-

dimethyltryptamin) 

ETH-LAD (6-ethyl-6-nor-

LSD 

DOM (2,5-dimethoxy-4-

methylamfetamin) 

DET (N,N-diethyltrypamin) AL-LAD (6-allyl-6-nor-

LSD) 

2C-B (4-brom-2,5-

dimethoxyfenylethylamin) 

5-MeO-DALT (N,N-diallyl-5-

methoxytrypamin) 

ALD-52 (N-acetyl-LSD) 2C-E (4-ethyl-2,5-

dimethoxyfenethylamin) 
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Tryptaminy jsou strukturně velmi podobné serotoninu (Obr. 2A) a jejich typickým 

zástupcem je psilocybin (Obr. 2B), dále například DMT (Obr. 2C). Z lysergaminů je pro 

tuto práci zásadní LSD (Obr. 2D), nejznámějším fenylethylaminem je meskalin (Obr. 2E). 

Obr. 2 – Strukturní vzorce serotonergních halucinogenů [převzato od: Nichols, 2004]  
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5 Vybrané serotonergní halucinogeny  

 

5.1 Psilocybin a psilocin  

 

5.1.1 Výskyt a historický kontext  

 

Psilocybin a psilocin se přirozeně vyskytují jako sekundární metabolity některých hub 

z řádu Agaricales. Nejvíce zástupců nalezneme u rodu Psylocibe (lysohlávka) – konkrétně 

115 [Tylš, 2014].  

 

Nejstarším dokladem rituálního užívání těchto halucinogenních hub je saharská jeskynní 

malba pocházející z období 9000-7000 př. n. l. Malba znázorňuje postavu muže s včelí 

hlavou, kterému z těla vyrůstají houby (Obr. 3) [Tylš, 2015].   

 

                                       

Obr. 3 – Reprodukce jeskynní malby z knihy „Food of the Gods“ od T. McKenna 

[převzato od: Berlant, 2005]  

 

První písemný záznam o užívání halucinogenních hub pochází od španělských dobyvatelů, 

kteří se roku 1502 zúčastnili korunovace aztéckého panovníka Moctezumy II. Následovala 

oslava, kde byli svědky konzumace halucinogenních hub.  Španělský františkánský mnich 

Bernardino de Sahagún později popsal slavnost ve svých spisech – mimo jiné zde také 

zmiňuje, že houby jedli zúčastnění s medem a s výjimkou kakaového nápoje, který pili 

předešlou noc, nic jiného nepožívali [Carod-Artal, 2015]. Existují spekulace, že včelí 
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hlava muže na jeskynní malbě by mohla také odkazovat na med – respektive na uchovávání 

hub v něm [Tylš, 2015].  

 

Moderní západní společnost poznala tyto houby až v roce 1955, kdy byl etnomykolog 

Gordon Watson pozván, aby se zúčastnil tradičního houbového rituálu v Mexiku. V roce 

1958 byl z halucinogenních hub poprvé extrahován psilocybin Albertem Hoffmanem, který 

o rok později provedl i jeho syntézu. V průběhu 60. let 20. století se stal psilocybin 

oblíbenou rekreační drogou a jeho popularita stoupala i ve vědě – zejména v psychoterapii. 

V roce 1970 byl však psilocybin zařazen na seznam drog s největším rizikem (Schedule I), 

kam spadají látky, které nejsou akceptovány pro lékařské využití a mají vysoký potenciál 

zneužívání. Tato skutečnost vedla k pozastavení výzkumu. První novodobá klinická studie 

s psilocybinem proběhla až na začátku 21. století [Moreno, 2006; Tylš, 2014; Tylš, 2015].

  

5.1.2 Chemické vlastnosti, farmakokinetika a farmakodynamika  

 

Psilocybin (O-fosforyl-4-hydroxy-N,N-dimethyltryptamin) a psilocin (4-hydroxy-N,N-

dimethytryptamin) jsou v čisté podobě bílé krystalické látky, obě dobře rozpustné 

v methanolu a ethanolu, psilocybin pak také ve vodě. Obě substance jsou na světle 

nestabilní, molární hmotnost psilocybinu je zhruba o 40 % větší než molární hmotnost 

psilocinu [Tysl, 2014]. 

V současné době je v rámci klinických studií prováděna aplikace psilocybinu především 

orálně, přičemž účinná dávka se pohybuje přibližně mezi 0,1 – 0,4 mg na kg tělesné váhy 

[Johnson, 2018]. Po požití je psilocybin velmi rychle defosforylován ve střevní sliznici na 

psilocin [Horita, 1963], který je jeho aktivním metabolitem. V krevní plazmě je psilocin 

rozpoznán 20 minut po podání psilocybinu (dávka 22 mg na kg tělesné váhy), nejvyšší 

koncentrace pak dosahuje zhruba 1,5 hodiny po podání a detekován je až 6 hodin [Passie, 

2002]. Tato data vcelku potvrzují údaje ze starších publikací, které uvádějí dobu intoxikace 

psilocybinem 4–6 hodin po podání dávky s tím, že první psychedelické účinky jsou 

pozorovatelné do 30 minut od podání. Vrcholná intoxikace je pak uváděna mezi 2.–3. 

hodinou po podání [Miovský, 1996]. Psilocin je z krve vylučován do moči, kde je možné 

jej detekovat převážně ve formě glukuronidu (konjugace s kyselinou glukuronovou). 

Většina psilocinu je vyloučena 3–4 hodiny po orálním podání psilocybinu (v průměru 
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podána dávka 20 mg na kg tělesné váhy), ke kompletnímu vyloučení dojde po 24 hodinách 

[Hasler, 2002].  

Mechanismus halucinogenního účinku psilocybinu je spjatý s afinitou psilocinu 

k serotonergním receptorům 5-HT2A, 5-HT1A a 5-HT2c. [Nichols, 2004] Psilocin má afinitu 

také k receptorům dopaminergního systému – konkrétně k D1 a D3, jeho působení na mozek 

je tedy poměrně komplexní [Ray, 2010].  

5.1.3 Výzkum a terapeutické využití  

Ze studií probíhajících před rokem 1970, je pravděpodobně nejpodstatnější experiment 

„Velký pátek“ („Great Friday Experiment“). Tento výzkum provedl Walter Pahnke na 

Velký pátek v roce 1962 v rámci své doktorské práce, ve které se zabýval rozdíly mezi 

zkušenostmi popsanými mystiky a zkušenostmi vyvolanými psilocybinem. Výzkumu se 

zúčastnilo 20 dobrovolníků z řad studentů křesťanské teologie. Jednalo se o dvojitě 

zaslepenou studii, ve které bylo dobrovolníkům v průběhu 2,5 hodiny dlouhé bohoslužby 

podáno orálně 30 mg psilocybinu nebo 200 mg kyseliny nikotinové, sloužící jako placebo. 

Obě látky byly podávány v totožných kapslích. Dobrovolníci, kterým byl podán psilocybin, 

popisovali spirituální zkušenosti, které byly nerozlišitelné od zkušeností mystiků. Tyto 

zkušenosti byly dobrovolníky popsány jako velmi silné a osobního charakteru. V roce 1991 

publikoval Rick Doblin follow-up studii, ve které dohledal po 25 letech 19 z 20 účastníků 

původního experimentu. Všichni účastníci, kterým byl podán psilocybin, uvedli, že tato 

zkušenost pozitivně ovlivnila jejich životní postoje [Doblin, 1991; Pahnke 1966]. 

První klinickou studii zaměřenou na psilocybin provedl Francisco Moreno v letech 2001–

2004. Ve studii byl zkoumán akutní vliv psilocybinu na obsedantně kompulzivní 

symptomatiku a zúčastnilo se jí celkem 9 participantů (7 mužů a 2 ženy), kteří při výběru 

museli splnit daná kritéria. Všichni účastníci museli mít diagnózu obsedantně kompulzivní 

poruchy (OCD) dle DSM-IV (Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch, čtvrté 

vydání) a každý musel mít za sebou alespoň 1 neúspěšný pokus léčby antidepresivy po dobu 

minimálně 12 týdnů. Věk účastníků se pohyboval od 26 do 62 let, 3 byli zaměstnáni, 1 žila 

jako žena v domácnosti a 5 nebylo schopno výkonu práce kvůli symptomům OCD. 

Subjekty prodělaly postupně až 4 psychedelická sezení, z nichž při každém jim byla orálně 

podána jiná dávka psilocybinu – od 0,025 do 0,3 mg na kg tělesné váhy. Sezení probíhala 

s týdenními rozestupy a trvala vždy 8 hodin. Hodnoty byly poprvé měřeny bezprostředně 

před podáním dávky, následně pak 4, 8 a 24 hodin po podání dávky [Moreno, 2006].  
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 Obr. 4 – Graf závislosti poklesu OCD symptomů na čase a velikosti dávky [převzato od: 

Moreno, 2006]  

 

Ke zmírnění symptomů OCD (pokles o 23–100 % ve škále YBOCS, Yale-Brown Obsessive 

Compulsive Scale) došlo v průběhu jednoho nebo více sezení u všech devíti subjektů. 

Redukce symptomů navíc přetrvávala i po 24 hodinách – u 8 z 9 subjektů byl pokles 

symptomů alespoň o 25 % a u 6 z 9 subjektů byl pokles minimálně o 50 % ve škále YBOCS 

(Obr. 4). U jednoho ze subjektů došlo dokonce na konci čtvrtého sezení k úplnému 

vymizení symptomů, které trvalo zhruba půl roku [Moreno, 2006].  

 

 Výsledky studie vypadají slibně, ale sledování subjektů probíhalo po velmi krátkou dobu. 

Z grafu je navíc patrné, že nebyla nalezena závislost mezi velikostí dávky psilocybinu a 

mírou poklesu symptomů OCD. Dalším limitem studie je velmi malý počet subjektů a 

absence placeba.  

 

V současné době jsou za nejúčinnější farmakologickou léčbu OCD považovány SSRI – 

antidepresiva, fungující jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Tato 

léčba však statisticky snižuje příznaky OCD pouze o 30–50 % [Moreno, 2006].  

 

Již z užívání SSRI je patrné, že v patofyziologii OCD hraje roli serotonergní systém. 

Vzhledem k tomu, že OCD postihuje v určité fázi života 2–3 % populace [Abramowitz, 
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2009], je nalezení nového přístupu k léčbě velmi potřebné a psilocybin by mohl být 

potenciální cestou.   

 

V roce 2011 publikoval Charles Grob pilotní studii, zkoumající antidepresivní a 

anxiolytický účinek psilocybinu. Studie se zúčastnilo celkem 12 pacientů (11 žen a 1 muž) 

s pokročilým stádiem rakoviny, z nichž každý měl zároveň diagnostikovánu jednu 

z úzkostných poruch dle DSM-IV. Účastníci absolvovali 2 sezení, která trvala vždy 6 hodin 

a proběhla s několikatýdenním odstupem. Každému pacientovi bylo orálně podáno buď 0,2 

mg psilocybinu na 1 kg tělesné váhy nebo 250 mg niacinu. Niacin byl vybrán jako vhodné 

aktivní placebo, jelikož často vyvolává mírnou fyziologickou reakci, kterou neprovází 

žádné změny vědomí. Studie byla dvojitě zaslepená, účastníci byli informováni, že na 

jednom ze sezení jim bude podán psilocybin a na druhém aktivní placebo (dojde ke 

„zkřížení“). Po podání dávky psilocybinu/placeba byli pacienti vyzváni, aby prvních 

několik hodin leželi v posteli se stínítky na očích a poslouchali předem zvolenou hudbu. 

Každou hodinu proběhlo kontrolní měření srdeční frekvence a krevního tlaku. V závěru pak 

pacienti diskutovali o svých subjektivních zkušenostech z průběhu sezení a proběhlo první 

měření hodnot prostřednictvím dotazníků [Grob, 2011].  

 

 

Obr. 5 – Grafy znázorňující významné poklesy depresivních (vlevo) a úzkostných (vpravo) 

symptomů v závislosti na čase od podání dávky [převzato od: Grob, 2011]  

 

Data byla poprvé měřena 1 den před prvním sezením, následně pak vždy 6 hodin, 1 den a 

2 týdny po podání dávky. Měření dále pokračovala 6 měsíců po druhém sezení, vždy 

v pravidelných měsíčních intervalech. Součástí byly i pravidelné telefonáty, za účelem 

zjištění údajů o zdravotním a psychickém stavu účastníků nebo výskytu nežádoucích 



18 
 

účinků. Během těchto měření bylo zaznamenáno významné snížení depresivních symptomů 

6 měsíců po podání dávky (měřeno jako snížení skóre v BDI, Beck Depression Inventory) 

a významné snížení symptomů úzkosti po 1 a 3 měsících po podání (měřeno jako pokles 

Trait Anxiety Score v STAI, State-Trait Anxiety Inventory) (Obr. 5). V průběhu měření 

nebyla zaznamenána přítomnost nežádoucích účinků [Grob, 2011] . 

 

V roce 2016 byly publikovány další 2 studie, rovněž zkoumající antidepresivní a 

anxiolytický účinek psilocybinu u pacientů s terminálním stádiem rakoviny, kteří zároveň 

mají diagnózu jedné z depresivních/úzkostných poruch dle DSM-IV. Studie byly v obou 

případech zkřížené a dvojitě zaslepené. Zúčastnilo se jich také více pacientů a byla 

podávána vyšší dávka psilocybinu [Griffiths, 2016; Ross 2016].  

 

Ve studii Rolanda Griffithse podstoupilo 51 pacientů většinou 2 sezení, při kterých jim byla 

orálně podána buď vysoká dávka psilocybinu (22 nebo 30 mg na 70 kg tělesné váhy) nebo 

nízká dávka psilocybinu (1 nebo 3 mg na 70 kg tělesné váhy) jako inaktivní placebo. 

Vysoká dávka byla snížena z původních 30 mg/70 kg na 22 mg/70 kg, jelikož 2 ze 3 prvních 

účastníků, kterým byla tato dávka podána, byli vyřazeni ze studie (výskyt nežádoucích 

účinků nebo osobní důvody) a podstoupili tak pouze jedno sezení.  Také nízká dávka byla 

po prvních 12 pacientech snížena z původních 3 mg/70 kg na 1 mg/70 kg, jelikož se objevily 

obavy, že 3 mg/70 kg nemusí sloužit jako inaktivní placebo. Průměrná délka účasti pacienta 

na výzkumu byla 275 dní, první sezení proběhlo v průměru 28 dní po zařazení pacienta do 

studie, druhé sezení přibližně za dalších 5 týdnů. Měření a vyhodnocování dat probíhalo 

bezprostředně po zařazení do studie, v průběhu a na konci sezení, přibližně 5 týdnů po 

každém ze dvou sezení a 6 měsíců po druhém sezení [Griffiths, 2016].  
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Obr. 6 – Grafy znázorňující významné poklesy depresivních (vlevo) a úzkostných (vpravo) 

symptomů v závislosti na čase a průběhu studie [převzato od: Griffiths, 2016] 

 

Byl zaznamenám významný pokles symptomů deprese (měřeno jako pokles skóre v GRID 

Hamilton Depression Rating Scale) a úzkosti (měřeno jako pokles skóre v Hamilton 

Anxiety Rating Scale) 5 týdnů po podání vyšší dávky psilocybinu. Pokles symptomů byl 

navíc prokázán i při závěrečném měření po 6 měsících (Obr. 6) [Griffiths, 2016].  

 

Studii se stejným zaměřením publikoval v roce 2016 i Stephen Ross. Zúčastnilo se jí 29 

pacientů, z nichž většina (26) absolvovala 2 sezení a 3 byli ze studie vyřazeni po 1 sezení, 

z důvodu různých zdravotních komplikací. V průběhu sezení byla pacientům orálně podána 

dávka 0,3 mg psilocybinu na 1 kg tělesné váhy nebo 250 mg niacinu jako aktivní placebo. 

První sezení proběhlo v průměru po 18 dnech od zařazení subjektu do studie, druhé sezení 

pak po dalších 7 týdnech. První měření dat proběhlo bezprostředně po zařazení do studie, 

následně pak 1 den před první dávkou (psilocybin/placebo). Data byla dále měřena 7 hodin, 

1 den, 2 týdny a 7 týdnů po první dávce. Další měření probíhala opět 1 den před podáním 

druhé dávky a tentokrát 7 hodin, 1 den a 6 týdnů po jejím podání. Závěrečné měření 

proběhlo po 26 týdnech od podání druhé dávky [Ross, 2016].  
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Obr. 7 – Grafy znázorňující významné poklesy depresivních (vpravo) a úzkostných (vlevo) 

symptomů v závislosti na čase a průběhu studie [převzato od: Ross, 2016]  

 

Bylo zaznamenáno významné snížení depresivních a úzkostných symptomů již 1 den po podání 

dávky psilocybinu, dále po 2, 6 a 7 týdnech po podání. Antidepresivní nebo anxiolytický účinek 

psilocybinu byl navíc prokázán i po 26 týdnech u 60–80 % účastníků (Obr. 7). Data byla měřena 

jako statisticky významné změny skóre v celkem 6 dotaznících (například HADS, Hospital 

Anxiety and Depression Scale), jejichž výsledky byly velmi obdobné. Studie tak prokazuje, že 

psilocybin způsobuje rychlou a trvalou redukci symptomů úzkosti a deprese u pacientů s 

potenciálně letální diagnózou rakoviny [Ross, 2016].  

V roce 2016 byla rovněž publikována pilotní studie, zabývající se antidepresivním a 

anxiolytickým účinkem psilocibynu u pacientů s farmakorezistentní depresí. Výzkumu se 

zúčastnilo 12 pacientů s diagnózou průměrné až silné deprese (měřeno podle HAM-D, 

Hamilton Depression Rating Scale), z nichž každý měl za sebou neúspěšnou antidepresivní 

medikaci, trvající alespoň 6 týdnů. Proběhla celkem 2 sezení s rozestupem 7 dnů, která trvala 

6–7 hodin. Před začátkem testování absolvovali pacienti přípravné sezení, kde mimo jiné 

diskutovali o možných příčinách své diagnózy. Při prvním sezení byla podána pacientům vždy 

nižší dávka psilocybinu (2 kapsle po 5 mg, tedy celkem 10 mg) a při druhém sezení vyšší dávka 

psilocybinu (5 kapslí po 5 mg, tedy celkem 25 mg). Hodnoty byly měřeny vždy v průběhu 

sezení, a poté následující den, prostřednictvím telefonátu. Další měření pak proběhla 
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prostřednictvím e-mailové korespondence 2, 3 a 5 týdnů po podání vyšší dávky. Závěrečné 

měření proběhlo po 3 měsících [Carhart-Harris, 2016].   

 

Data byla opět měřena prostřednictvím několika dotazníků, jejichž výsledky byly velmi 

podobné. Byl zaznamenám výrazný pokles depresivních a úzkostných symptomů po podání 

vyšší dávky psilocybinu (měřeno podle BDI, STAI-T a dalších dotazníků), tedy týden po 

prvním sezení. Tento pokles přetrval z velké části i následující 3 měsíce [Carhart-Harris, 2016].

  

Výsledky studie vypadají velmi příznivě, zde je ovšem potřebné zdůraznit, že chybí kontrolní 

skupina a užití placeba. Jedná se tak o otevřenou studii, která je navíc limitována malým počtem 

účastníků, a její výsledky by bylo vhodné ověřit ve dvojitě zaslepené studii s větším počtem 

subjektů. 

 

Zatím poslední studii, zabývající se antidepresivním účinkem psilocybinu, publikoval Alan 

Davis v roce 2020. V této dvojitě zaslepené studii byl zkoumán efekt psilocybinu u pacientů 

s depresivní poruchou (diagnóza MDD, Major Depressive Disorder). Studie se zúčastnilo 26 

pacientů, z nichž 24 absolvovalo 2 sezení a 2 byli po prvním sezení ze studie vyřazeni. Výzkum 

je poměrně zajímavý realizací kontrolní skupiny, které není podáváno placebo, ale probíhá u ní 

„opožděná léčba“ [Davis, 2020]. Průběh studie je pro lepší přehled znázorněn níže (Obr. 8). 

 

Obr. 8 – Schéma průběhu studie [převzato od: Davis, 2020]  
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Ze schématu je patrné, že skupina s „opožděnou léčbou“ absolvovala měření hodnot 

prostřednictvím dotazníku GRID-HAMD celkem čtyřikrát, zatímco skupina s „bezprostřední 

léčbou“ dvakrát. Tento způsob sice kontroluje možné vlivy přijetí do studie na psychiku 

účastníků a umožnuje srovnání, nicméně neřeší vliv podání dávky léčiva.   

 

Na prvním sezení bylo pacientům podáno 20 mg psilocybinu na 70 kg tělesné váhy, na druhém 

sezení 30 mg psilocybinu na 70 kg. Data byla poprvé měřena u všech účastníků 3 týdny před 

prvním sezením skupiny s „bezprostřední léčbou“, poté vždy 1 a 4 týdny po podání druhé dávky 

[Davis, 2020].  

 

Obr. 9 – Grafy snížení symptomů deprese skupiny s „bezprostřední léčbou“ (vlevo) a skupiny 

s „opožděnou léčbou“ (vpravo) v závislosti na čase [převzato od: Davis, 2020]  

 

Byl zaznamenám významný pokles depresivních symptomů 1 týden po podání druhé dávky, 

který přetrval i následující 3 týdny (Obr. 9). Výsledky tak prokazují trvalý antidepresivní účinek 

psilocybinu u pacientů s MDD a studie naznačuje, že psilocybin by mohl být efektivní při léčbě 

daleko větší škály depresivních a úzkostných poruch [Davis, 2020].  

V roce 2014 byla publikována pilotní studie, zkoumající účinek psilocybinu při léčbě závislosti 

na tabáku. Do studie bylo zařazeno celkem 15 zájemců, kteří kouřili alespoň 10 cigaret denně, 

měli za sebou několik neúspěšných pokusů přestat kouřit a stále měli touhu s kouřením přestat. 

Studie probíhala 15 týdnů, závěrečné měření dat (follow-up) proběhlo 6 měsíců po prvním 

podání psilocybinu. Sezení probíhala vždy jednou týdně a jejich součástí bylo i měření dat, 

probíhající jednak prostřednictvím sebehodnotících dotazníků, ale i sledováním typických 

biomarkerů. Účastníci nejprve podstoupili 4 přípravná sezení, zahrnující kognitivně-

behaviorální terapii pro odvykání kouření a přípravu na podávání psilocybinu. Na následujícím 

sezení jim byla podána první dávka psilocybinu – 20 mg na 70 kg tělesné váhy. Sezení 

pravidelně pokračovala, další dávka psilocybinu byla podána na 7. a volitelně na 13. sezení. 
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Výchozí dávka pro 2. a 3. psilocybinové sezení byla 30 mg na 70 kg váhy, nicméně účastníkům 

bylo na těchto sezeních povoleno opakovat dávku 20 mg/70 kg [Johnson, 2014].  

 

 

Obr. 10 – Graf znázorňující hladinu kotininu (jednoho z hlavních metabolitů nikotinu) 

v moči subjektů v průběhu studie [převzato od: Johnson, 2014]  

 

Výsledky ukázaly, že 12 z 15 účastníků abstinovalo i 6 měsíců po podání první dávky (Obr. 

10). Pozorovaná míra abstinence (80 %) byla tedy podstatně vyšší, než jaké dosahují jiné 

behaviorální nebo farmakologické terapie (typicky <35 %). Studie je však limitována absencí 

placeba i kontrolní skupiny, a tak nedochází ke konkrétním závěrům. Její výsledky nicméně 

naznačují, že psilocybin může být potenciálně účinným doplňkem terapií spojených 

s tabákovou závislostí [Johnson, 2014].  

 

Další otevřenou studii, zaměřující se tentokrát na efekt psilocybinu při léčbě závislosti na 

alkoholu, publikoval o rok později Michael Bogenschutz. Studie probíhala 12 týdnů, první 

psilocybinové sezení proběhlo po 4 týdnech (podána dávka 0,3 mg psilocybinu na kg tělesné 

váhy), druhé pak po 8 týdnech (podána dávka 0,4 mg/kg tělesné váhy). Celkem se studie 

zúčastnilo 10 dobrovolníků s diagnózou závislosti na alkoholu dle DSM-IV, z nichž všichni 

absolvovali první sezení (podáno vždy 30 mg/kg) a 7 z 10 absolvovalo i druhé sezení (jednou 
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podáno 30 mg/kg, v ostatních případech 40 mg/kg). V průběhu studie proběhlo také 12 sezení 

psychologické intervence, údaje byly shromažďovány po dobu 36 týdnů od začátku studie. 

[Bogenschutz, 2015]  

 

Obr. 11 – Grafy znázorňující procenta dnů konzumace alkoholu/těžké konzumace alkoholu 

v průběhu studie [převzato od: Bogenschutz, 2015]  

 

Výsledky ukazují, že po podání psilocybinu došlo k významnému procentuálnímu snížení počtu 

dnů těžké konzumace alkoholu (více než 5 alkoholických nápojů u mužů, více než 4 u žen) i 

dnů s jakoukoliv konzumací alkoholu (Obr. 11). Tento pokles částečně přetrval i po 36 týdnech 

od podání první dávky psilocybinu [Bogenschutz, 2015].  

 

Studie je opět limitována absencí kontrolní skupiny, její výsledky jsou však dostatečným 

podkladem pro uskutečnění dvojitě zaslepené studie s větším počtem účastníků.  

 

5.2 LSD  

 

5.2.1 Výskyt a historický kontext   

LSD (diethylamid kyseliny lysergové) bylo poprvé syntetizováno Albertem Hofmannem v roce 

1938 jako 25. derivát kyseliny lysergové (někdy značeno „LSD-25“), která se vyskytuje 

v přírodě jako sekundární metabolit parazitické houby paličkovice nachové (Claviceps 
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purpurea) [Nichols, 2018; Passie 2008].  Látka byla následně testována na myších ve 

farmaceutickém oddělní firmy Sandoz, pro kterou Hofmann pracoval. Výsledky prokázaly silné 

kontraktilní účinky na dělohu, k dalšímu testování však nedošlo. Ve výzkumné zprávě bylo 

mimo jiné poznamenáno, že myši byly po dání látky neklidné. Halucinogenní účinky byly 

odhaleny až náhodou v roce 1943, rovněž Albertem Hoffmanem, a první studie zkoumající 

účinky LSD na lidských subjektech byla publikována v roce 1947 [Nichols, 2018]. V průběhu 

dalších dvou desetiletí bylo uskutečněno velké množství studií a LSD bylo hojně užíváno i 

rekreačně. Na popularizaci LSD se v té době významně podílel profesor Harvardské univerzity 

Timothy Leary, na jehož popud provedlo intoxikaci LSD i několik studentů. V návaznosti na 

to byl v roce 1963 z univerzity vyloučen, v propagaci volného užívání LSD však pokračoval 

[Miovský 1996]. Na seznam drog s největším rizikem (Schedule I) bylo LSD zařazeno roku 

1970, stejně jako psilocybin [Nichols, 2016].  

 

5.2.2 Chemické vlastnosti, farmakokinetika a farmakodynamika  

LSD (diethylamid kyseliny lysergové) je v čisté podobě bílá krystalická látka, dobře rozpustná 

ve vodě, jejíž molární hmotnost je 323,42 g/mol (zhruba o 14 % více než molární hmotnost 

psilocybinu) [Passie, 2008].   

 

Po orálním podání je LSD velmi rychle metabolizováno trávicím traktem na 6 metabolitů, 

z nichž některé lze detekovat v moči až 4 dny po požití. Účinná dávka při orálním podání se 

pohybuje okolo 0,1–0,2 mg [Passie, 2008], LSD je tak zhruba 35–70 x potentnější oproti 

psilocybinu (při odhadu tělesné váhy subjektu 70 kg). V krevní plazmě bylo LSD detekováno 

30 minut po orálním podání (dávka 0,002 mg na kg tělesné váhy), po 8 hodinách od podání 

bylo v krvi přítomno už pouze malé množství [Aghajanian, 1964]. Nástup psychedelických 

účinků byl obvykle zaznamenám 30–45 minut po orálním podání účinné dávky, k jejich 

odeznění pak došlo po 6–10 hodinách od podání [Passie, 2008] Ve srovnání s psilocybinem je 

tak nástup halucinogenních účinků LSD mírně zpožděný a celková doba intoxikace je delší. 

Mechanismus psychedelického účinku je velmi podobný jako u psilocybinu, stěžejní je afinita 

k serotonergním receptorům 5-HT2A, 5-HT1A a 5-HT2c [Nichols, 2004]. LSD má dále afinitu 

zejména k receptoru dopaminergního systému D2 a receptoru TAAR1 (TAAR = „trace amine-

associated receptors“ neboli „receptory asociované se stopovými aminy“) [De Gregorio, 2018]. 
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5.2.3 Výzkum a terapeutické využití  

Během období před rokem 1970 bylo LSD užíváno v psychoterapii daleko častěji než 

psilocybin [Bogenschutz, 2016]. Uplatňovaly se 2 základní přístupy: psycholytická terapie a 

psychedelická terapie [Nichols, 2018].  

 

V průběhu psycholytické terapie byla pacientům orálně podávána poměrně nízká dávka LSD 

(0,03–0,2 mg) za účelem snadnějšího vyvolání informací z nevědomí v průběhu 

psychoanalýzy, která následovala bezprostředně po podání dávky. Tato léčba trvala měsíce až 

roky, v jejichž průběhu absolvovali pacienti až 50 sezení [Nichols, 2018].   

 

Druhým přístupem byla psychedelická terapie, při které byla pacientům jednorázově podána 

vysoká dávka LSD (většinou více než 0,4 mg) za účelem vyvolání silného mystického zážitku. 

Samotnému podání dávky předcházela několikatýdenní příprava, která měla učinit zážitek co 

nejintenzivnějším. [Nichols, 2018; Miovský 1996] Významnou osobností v oblasti 

psychedelické terapie je český psychiatr Stanislav Grof, který na základě svých zkušeností 

s LSD terapiemi vyvinul metodu holotropního dýchání (proces dosažení psychedelických stavů 

nechemickou cestou) [Miovský 1996]. Mnoho studií z tohoto období přineslo slibné výsledky 

(zejména v oblasti léčby alkoholové závislosti), nicméně jejich metody nedosahovaly dnešních 

standardů [Bogenschutz, 2016].  

  

V roce 2014 byla publikována zatím jediná klinická studie zaměřená na terapeutické využití 

LSD, zkoumající vliv na úzkost u pacientů s onemocněním, které je ohrožuje na životě. Studie 

se zúčastnilo 12 pacientů s diagnostikovaným život ohrožujícím onemocněním (polovina z nich 

měla rakovinu v pokročilém stádiu), u všech bylo při počátečním měření zaznamenáno skóre 

40 a více ve stupnici STAI. V průběhu studie absolvovali pacienti psychoterapeutická sezení, 

v jejichž rámci jim bylo dvakrát podáno LSD s odstupem 2–3 týdnů. Účastníkům byla orálně 

podána dávka 0,2 mg LSD nebo 0,02 mg LSD jako placebo (kontrolní skupina poté rovněž 

přešla na 0,2 mg LSD). Data byla měřena prostřednictvím dotazníku STAI (Obr. 12) [Gasser, 

2014].  
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Obr. 12 – Grafy znázorňující vývoj symptomů úzkosti v závislosti na průběhu studie [převzato 

od: Gasser, 2014]  

 

Výsledky ukazují významné snížení úzkostných symptomů 2 měsíce po podání druhé aktivní 

dávky, které přetrvalo i po 12 měsících. Zároveň nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, 

které by přetrvávaly déle než 24 hodin po podání aktivní dávky. Studie tak naznačuje, že pokud 

je LSD podáváno v metodologicky přísném psychoterapeutickém prostředí pod dohledem 

lékaře, může snižovat symptomy úzkosti [Gasser, 2014]. Limitem studie je především malý 

počet účastníků.  

5.3 Meskalin 

5.3.1 Výskyt a historický kontext  

Meskalin se v přírodě vyskytuje jako sekundární metabolit některých druhů kaktusů. Ve vysoké 

koncentraci ho nalezneme zejména u severoamerického druhu lophophora williamsii (často 

označován jako „peyotl“) a jihoamerického druhu trichocereus pachanoi (známý jako kaktus 

„San Pedro“) [El Seedi, 2005; Crosby 1973].  

 

Ve studii z roku 2005 byly pomocí radiokarbonové metody datovány 2 sušené vrcholy kaktusu 

lophophora williamsii, zapůjčené muzeem v San Antoniu, a studie prokázala, že severoameričtí 

indiáni znali halucinogenní účinky meskalinu již před 5700 lety. [El Seedi, 2005]. Meskalin 
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poprvé izoloval Arthur Heffter v roce 1896 a jeho syntézu provedl poprvé Ernst Späth v roce 

1919 [Cassels, 2018; Dinis-Oliveira, 2019]. Na seznam Schedule I. byl meskalin zařazen v roce 

1970, společně s psilocybinem a meskalinem [Nichols, 2004].   

 

5.3.2 Chemické vlastnosti, farmakokinetika a farmakodynamika  

Jelikož má meskalin velice nízkou rozpustnost v tucích, obtížně prostupuje hematoencefalickou 

bariérou a k vyvolání halucinogenních účinků je třeba vyšších dávek [Palenicek, 2007]. 

Meskalin je podáván především orálně, aktivní dávka se pohybuje okolo 200 mg a je podávána 

nejčastěji v podobě sulfátu. Psychedelické účinky jsou pozorovatelné obvykle po 1–3 hodinách 

od podání, k jejich vymizení dochází 10–12 po podání aktivní dávky [Cassels, 2018; Dinis-

Oliveira, 2019]. V porovnání s psilocybinem a LSD je tak nástup halucinogenních účinků 

opožděný a trvá déle. Po orálním vstupu je meskalin metabolizován na 6 hlavních metabolitů 

[Cassels, 2018]. Vzhledem k tomu, že vrchol halucinogenních účinků se neshoduje s maximální 

koncentrací meskalinu v mozku je jasné, že mají tyto metabolity také příspěvek 

k halucinogenním účinkům [Dinis-Oliveira, 2019]. Metabolismus meskalinu byl na lidských 

subjektech studován zatím velmi málo.   

 

5.3.3 Výzkum a terapeutické využití  

Doposud nebyly publikovány relevantní klinické studie zkoumající potenciální terapeutické 

využití meskalinu. Důvodem je pravděpodobně jeho horší dostupnost, nižší potence, vyšší 

toxicita a více nežádoucích účinků ve srovnání s psilocybinem i LSD [Miovský, 1996].  

Ve studii z roku 2005 bylo prokázáno, že pravidelné užívání meskalinu v náboženském 

prostředí nezpůsobuje u domorodých Američanů žádný kognitivní ani psychologický deficit 

(měřeno ve škále RMHI, Rand Mental Health Inventory, a pomocí neuropsychologických testů 

paměti/kognitivních funkcí). Výsledky však nemohou být zobecněny pro všechny uživatele 

[Halpern, 2005].   

Jako zatím nejnadějnější se jeví výsledky dotazníku publikovaného v roce 2021, ve kterém 

respondenti velmi často uváděli zlepšení deprese/úzkosti či posttraumatické stresové poruchy 

po jejich osobně nejvýznamnějším užití meskalinu. Online dotazník sice vyplnilo 452 

respondentů, nicméně byl primárně zaměřen na osoby přisuzující meskalinu příznivý vliv na 

jejich duševní zdraví. Z tohoto důvodu opět nelze výsledky zobecnit pro širší populaci a je 

potřeba dalších výzkumů. [Agin-Liebes, 2021]. 
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6 Bezpečnostní rizika při terapiích serotonergními halucinogeny  

 

Toxicita psilocybinu i LSD je velmi nízká, případy úmrtí v následku předávkování zatím nebyly 

zaznamenány [Nichols, 2004; Nichols, 2016]. Při častém užívání psilocybinu/LSD dochází k 

rychlému rozvoji tolerance, způsobené down-regulací 5-HT2A receptorů v důsledku jejich 

dlouhodobé nadměrné aktivace halucinogenem [Nichols, 2016]. U psilocybinu a LSD se rovněž 

objevuje „zkřížená tolerance“, kdy v důsledku podobných mechanismů účinku dochází po 

podání jedné z látek ke zvýšení tolerance i pro druhou [Isbell, 1961]. Psilocybin ani LSD 

zároveň nemají přímý efekt na dopaminergní signalizaci v mezolimbických oblastech mozku, 

která má zásadní vliv na náš systém odměn – nevyvolávají tedy ani fyzickou závislost [Nichols, 

2004].  

  

Jeden z nejčastěji uváděných nežádoucích účinků v souvislosti s užíváním psilocybinu a 

zejména LSD je „perzistující porucha vnímání po halucinogenu“ (hallucinogen persisting 

perception disorder, HPPD), obecně nazývána také „flashback“, při které dochází k 

opětovnému prožití stavu změněného vědomí po odeznění účinku halucinogenu [Lerner, 2015]. 

Riziko vzniku nežádoucích psychických účinků lze však významně snížit, pokud je kladen 

důraz na koncept „set“, zahrnující především psychickou přípravu subjektu před podáním 

halucinogenu, a „setting“, v jehož rámci by měl být halucinogen podáván v příjemném a 

bezpečném prostředí [Johnson, 2008].   

 

V roce 2013 byla publikována studie, zabývající se souvislostí mezi celoživotním užíváním 

psychedelik a současným duševním zdravím. Do studie byla zahrnuta data od 130 152 

respondentů, kteří byli náhodně vybráni jako reprezentativní vzorek dospělé populace v USA. 

Celoživotní užívání psychedelik uvedlo 21 967 respondentů (13,4 % z náhodně vybraných) a 

nebyla nalezena žádná významná souvislost se zvýšeným výskytem psychických onemocnění 

[Krebs, 2013].   

 

 

 

 

 



30 
 

7 Závěr 

Od počátku století bylo publikováno daleko více klinických studií zaměřených na psilocybin 

než na LSD, terapeutický potenciál psilocybinu se tak prozatím jeví jako slibnější. Tento fakt 

však může být minimálně z části způsoben historickým stigmatem, které si LSD nese a spíše 

tak poskytuje prostor pro nové studie s LSD.  

U psilocybinu byl prokázán zejména jeho antidepresivní a anxiolytický účinek u pacientů 

s terminálním stádiem rakoviny a pacientů s depresivní poruchou (diagnóza MDD). Slibné 

výsledky přinesly také studie zabývající se snížením depresivních/úzkostných příznaků u 

pacientů s farmakorezistentní depresí a studie zkoumající účinek při léčbě závislosti na tabáku 

nebo alkoholu. Tyto studie jsou výrazně limitovány absencí kontrolní skupiny i placeba, 

nicméně jejich výsledky poskytují dostatečné podklady pro uskutečnění nových dvojitě 

zaslepených studií. Obdobně příznivé výsledky má i studie zkoumající vliv na snížení 

symptomů OCD, zde je však kromě absence kontrolní skupiny a placeba rovněž limitem příliš 

krátká doba sledování subjektů. Vzhledem k současné málo efektivní léčbě OCD se jeví tato 

oblast výzkumu psilocybinu jako jedna ze společensky nejžádanějších. 

Terapeutický účinek LSD byl zatím prokázán pouze v souvislosti se snížením úzkosti pacientů 

s život ohrožujícím onemocněním. Výzkumy z 50. a 60. let ovšem poukazují na možné využití 

LSD při léčbě závislostí. Když vezmeme v úvahu nízké metodologické standardy studií 

zkoumajících vliv psilocybinu na léčbu závislostí, tento směr se jeví jako poměrně logický pro 

další výzkum LSD. 

Kromě již zmíněných nedostatků byly všechny studie s psilocybinem i LSD limitovány 

poměrně malým počtem subjektů. Hlavní výzvou je tak provedení nových dvojitě zaslepených 

studií s větším počtem subjektů, ve kterých bude nutné potvrdit slibné výsledky předešlých 

studií v oblastech léčby deprese, úzkosti, závislostí a OCD.  
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