
9. Přílohy 

9.1. EEG nálezy schizofrenních pacientů 

Z hlediska spektrální analýzy EEG například (Gerez & Tello 1995) zjistili, že pacienti 

s negativní symptomatologií vykazují zvýšení výkonu theta a alfa aktivity ve frontálních 

oblastech. Pacienti s pozitivní symptomatologií pak typicky vykazovali dysfunkci levého 

temporálního laloku a silný pokles temporální koherence. Nárůst pomalé EEG aktivity 

u schizofrenních pacientů (především ve frontálních oblastech) prokázala také řada dalších 

studií, např. (Karson et al. 1987; Kahn et al. 1993; Harris et al. 2006). Novější studie prokázala 

zvýšení v alfa 1 a delta pásmu a snížení v alfa 2 u pacientů s pozitivní symptomatologií (John 

et al. 2009). Kromě pomalých frekvencí jsou nalézány změny i ve vysokých frekvenčních 

pásmech. Například (Lee et al. 2006) prokázali nárůst výkonu v betě u halucinujících 

schizofreniků oproti nehalucinujícím. Bylo ovšem navrženo, že disturbance v gama aktivitě 

dokáží vysvětlit mnohé natolik heterogenní příznaky schizofrenie (Gallinat et al. 2004; Haig et 

al. 2000; Sun et al. 2011). Jak bylo probráno v kapitole 2.3.3., je gama aktivita zodpovědná za 

vyšší úrovně zpracování informací a kognitivní funkce vůbec. Její narušená regulace a snížená 

koherence, nejčastější nález u schizofrenních pacientů, tak může odpovídat za kognitivní 

změny pro toto onemocnění typické (shrnuto v (Lee et al. 2003) a (Sun et al. 2011)).  

V případě EEG koherencí jsou data značně nehomogenní. Merrin a kol. zjistili vyšší intra- 

i inter-hemisferální koherence v pomalovlnné části spektra u nemedikovaných schizofreniků 

(Merrin et al. 1989). Také Nagase a kol. popsali nárůst inter-hemisferálních koherencí v delta, 

ale i  beta pásmech (Nagase et al. 1992). Mann a kol. srovnali nemedikované nemocné a jejich 

sourozence vůči kontrolní skupině a opět prokázali vyšší intra-hemisferální koherence (Mann 

et al. 1997). Na druhou stranu řada prací prezentuje opačné výsledky. Brunovský a kol. popsali 

korelaci mezi sníženými fronto-temporálními koherencemi a zvýšeným metabolizmem 

mediotemporálních a limbických struktur (Brunovský et al. 2004). Snížení fronto-temporálních 

a inter-hemisferálních koherencí u pacientů se schizofrenií prokázala i celá řada dalších studií 

(Gerez & Tello 1995; Norman et al. 1997; Tauscher et al. 1998; Winterer et al. 2001; Lawrie et 

al. 2002). Ford a kol. popsali tuto sníženou konektivitu u schizofreniků během verbálního 

projevu (Ford et al. 2002). Z hlediska EEG koherencí byla tedy opakovaně prokázána funkční 

diskonekce mezi frontálními a temporálními kortikálními oblastmi, a to jak intra-hemisferální 

(fronto-temporální), tak inter-hemisferální (fronto-frontální a temporo-temporální). 

 



9.2. Terapeutické využití 

V prvních fázích výzkumu se LSD experimentálně využívalo k modelování psychózy, od 

konce 50. let se začalo pracovat i s jeho terapeutickým potenciálem. Na mnoha evropských 

klinikách byla prováděna tzv. „psycholytická terapie“, kdy byly pacientům podávány 

v několika sezeních v pravidelných intervalech středně silné dávky LSD. Své zážitky poté 

sdělovali ve skupinových diskuzích, kreslením, i malbou. Česká republika nebyla výjimkou, 

dokonce disponovala největší léčebnou využívající LSD v Evropě (Hausner 2009). V USA byly 

podávány velmi vysoké dávky při „psychedelické terapii“ – těmi se vyvolala mysticko-

náboženská zkušenost, která pak měla sloužit jako počáteční bod pro restrukturalizaci 

pacientovy osobnosti. Tato metoda byla zvlášť úspěšná, především v případě neurotiků 

a alkoholiků (Smart & Storm 1964). V psychoanalýze se pokoušeli psychiatři a psychoterapeuti 

pomocí LSD zpřístupnit nevědomé vnitřní konflikty. Dokonce se podařilo vyvolat vzpomínky 

z raného dětství, a to i na období porodu (Dyck 2005; Baker 1964; Johnson 2015; Grof 1980). 

Právě na prožitky a práci s nimi (koncept tzv. bazálních perinatálních matric) navázal nový 

psychologický směr transpersonální psychologie konceptualizovaný Stanislavem Grofem. 

Psychedelika byla úspěšně využita u umírajících pacientů a pacientů v terminálních fázích 

neléčitelných nemocí. Pod jejich účinkem se byli schopni lépe vyrovnat se situací, do které se 

dostali a docházelo k zásadnímu zmírnění bolesti i úzkosti (Richards et al. 1972; Grob et al. 

2011). Současné studie naznačují vhodnost využití k léčbě deprese (Gasser et al. 2015; 

Baumeister et al. 2014; Vollenweider & Kometer 2010), obsedantně kompulzivních poruch 

(Brandrup & Vanggaard 1977; Moreno et al. 2006; Leonard & Rapoport 1987), cluster 

headaches (Sewell et al. 2006) a opětovně dokládají možnost uplatnění v léčbě závislostí 

(Krebs & Johansen 2012; Bogenschutz & Pommy 2012; Bogenschutz et al. 2015). Účinnost 

psychedelik v těchto klinických studiích by mohla být opět vysvětlena teorií entropického 

mozku, jako dočasné zvýšení entropie psychedeliky navozená (Carhart-Harris et al. 2014). 

Psychedelický stav, který vyvolávají by se tak jevil jako nedílná součást terapie (Tylš 2015): 

„dočasný chaos může být procesem k ustanovení nové rovnováhy“. 

  



9.3. Rizika 

Smrtelná dávka pro potkany je pro nejméně potentní halucinogen meskalin asi 60krát vyšší 

než dávka účinná, pro psilocybin 640krát, pro LSD 4800krát (Tylš et al. 2014). V případě LSD 

nebylo doposud zaznamenáno úmrtí v důsledku předávkování, a to ani v případě záměny 

krystalického LSD za kokain, kdy byla aplikována dávka několika miligramů. (Hospitalizováno 

8 lidí, 5 v bezvědomí, u všech těžké dýchání, lehké vnitřní krvácení, horečka a zvracení. 

S podpůrnou intenzivní péčí se všichni bez následků zotavili (Klock et al. 1974). Pro psilocybin 

je znám jediný sporný případ úmrtí v důsledku předávkování (muž, požil syrové 

P. semilanceata několikrát v průběhu dne, celková odhadovaná dávka hub 150 mg) (Gerault & 

Picart 1996). DOB je látka mnohem toxičtější – byl zaznamenán případ úmrtí po požití 30 mg 

(Winek et al. 1981) a úmrtí v důsledku předávkování bylo zaznamenáno i v ČR (Balíková 

2005). Rizika užití psychedelik jsou spojená spíše s jejich psychickými účinky díky ztrátě 

kontaktu s realitou. Nejnebezpečnějším možným důsledkem je stav všeobecně známý jako „bad 

trip“, který je charakterizován náhlou úzkostí a strachem a může se vystupňovat ve 

znepokojující stavy paniky, paranoi, kompletní ztrátu vlastní identity, pocity teroru a uvěznění 

(Grof 1980). Smrtelné případy byly zaznamenány pouze při nehodách, kdy byl dotyčný 

přesvědčen o svých nadlidských schopnostech, například schopnosti létat (Maleson 1971; 

Strassman 1984; Cohen 1960). V roce 2015 bylo na vzorku 135 000 lidí prokázáno, že užívání 

psychedelik (na rozdíl od např. marihuany) nezvyšuje pravděpodobnost rozvoje jakýchkoliv 

psychických problémů či nemocí, ani nemůže být spojováno se sebevražednými sklony 

(Johansen & Krebs 2015). V žebříčku multikriteriálního hodnocení nebezpečnosti (jedinci 

i společnosti) dvaceti nejčastěji zneužívaných drog se psychedelika nachází na posledních 

místech (Nutt et al. 2010).  V důsledku dlouhodobého užívání se mohou ojediněle vyskytnout 

tzv. „flashbacky“ (letmý návrat podobného stavu jako po požití drogy) nebo HPPD – 

hallucinogen persisting perception disorder – porucha přetrvávající po požití halucinogenu, 

většinou vizuální: geometrické halucinace, falešné vnímání pohybu v periferiích zorného pole, 

záblesky barev, intenzivnější barvy, stopy snímků pohybujících se objektů, pozitivní po-obrazy, 

hala kolem objektů atp. (Halpern & Pope 2002). 

  



9.4. Statistika 

Příloha pro kapitolu 5.2. – Srovnání účinků všech látek v jednotlivých časech  

 

  

Tab. 9.1.: Statistické hodnoty ANCOVA s p hodnotami post hoc testů pro všechny časy i pásma 



9.5. Procentuální rozdíl spektrálního výkonu po podání DOB vs. baseline  

v čase 20–30 min po podání dávky 5 mg/kg vynesený pro každou elektrodu  

  



9.6. Humánní QEEG po podání psilocybinu 

  

Procentuální rozdíl rel. spektrálního výkonu po podání psilocybinu vs. baseline v dávce 0,26 mg/kg lidem; na 

ose x je vynesena frekvence v Hz, na ose y procentuální rozdíl EEG výkonu po podání látky oproti baseline.  

EEG koherence (lidi), psilocybin v aplikaci 0,26 mg/kg vs. baseline; úbytek modře, nárůst červeně; p udává 

tloušťka čáry, viz legendu 

Procentuální rozdíl rel. spektrálního výkonu po podání psilocinu, LSD, meskalinu a DOB potkanům; na ose 

x je vynesena frekvence v Hz, na ose y procentuální rozdíl EEG výkonu po podání látky oproti baseline.  

psilocin 20.–30. min LSD 50.–60. min 

meskalin 50.–60. min DOB 80.–90. min 

50.–60. min 

80.–90. min 

50.–60. min 80.–90. min 



9.7. Obrazová příloha 

  

A: obnažení lebky a oškrábání periostu; B: zasazení pinů do vyvrtaných děr; C: piny zalité 

zubním cementem Dentalonem; D: připevnění konektoru; E: spojení konektoru 

s nahrávacím setem, F: fotografie nahrávací místnosti, zprava: počítač nahrávající EEG, 

počítač k zaznamenávání aktivity, monitor přenášející obraz potkana. 



9.8. Poster z Interdisciplinary Conference on Psychedelics Research 

 

 


