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Santrauka
Nuotaikos ir nerimo sutrikimai bei piktnaudžiavimas ne-
legaliomis psichoaktyviosiomis medžiagomis yra vieni 
dažniausiai pasireiškiančių psichikos sutrikimų.  Nors jų 
gydymui yra nemažai veiksmingų farmakologinio gy-
dymo būdų, dalis pacientų jo netoleruoja arba jis būna 
neefektyvus. Šiuo metu tiriamos kai kurių nelegalių psi-
choaktyviųjų medžiagų (psichodelikų – Lizergo rūgšties 
dietilamido ir haliucinogeniniuose grybuose randamo psi-
locibino) taikymo galimybės įvairių  psichikos sutrikimų 
ar ligų gydymui. Naujausi tyrimai rodo, kad serotonino 
agonistų klasės psichodelikai pasižymi anksiolitiniu ir 
antidepresiniu poveikiu. Daugiausia tyrimų atlikta nagri-
nėjant psilocibino efektyvumą atsparios depresijos bei 
priklausomybių gydymui. Šio darbo tikslas – įvertinti, 
susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje patei-
kiamus duomenis apie psilocibino vartojimo galimybes 
psichikos sutrikimų gydymui. 

Įvadas
Nuotaikos ir nerimo sutrikimai bei piktnaudžiavimas 

nelegaliomis psichoaktyviosiomis medžiagomis yra vieni 
dažniausiai pasireiškiančių psichikos sutrikimų.  Nors jų 
gydymui yra nemažai veiksmingų farmakologinio gydymo 
būdų, dalis pacientų jo netoleruoja arba jis būna neefekty-
vus. Tiriamos kai kurių nelegalių psichoaktyviųjų medžiagų 
(psichodelikų – Lizergo rūgšties dietilamido ir haliucinoge-
niniuose grybuose randamo psilocibino) taikymo galimybės 
įvairių  psichikos sutrikimų ar ligų gydymui [1]. Psichoak-
tyviosioms medžiagoms priskiriamos tokios medžiagos, 
kurios veikia žmogaus psichiką ir sukelia sveikatos ir elgesio 
sutrikimus. Pagal poveikį žmogaus centrinei nervų sistemai, 
išskiriamos pagrindinės PAM grupės – stimuliantai, depre-
santai, neuroleptikai ir haliucinogenai. Haliucinogenams 
priskiriamos medžiagos, sukeliančios ryškias laiko ar vie-

tos haliucinacijas, emocijų, suvokimo ar sąmonės būsenos 
pokyčius. Pagrindinės šios klasės PAM – Lizergo rūgšties 
dietilamidas (LSD) ir psilocibinas. Naujausi tyrimai rodo, 
kad veikdami kaip serotonino (5HT2A) receptorių agonistai, 
psichodelikai pasižymi anksiolitiniu ir antidepresiniu povei-
kiu [2]. Šiuo metu tiriamas psilocibino naudojimas depresijos 
bei priklausomybių gydymui.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie psilocibino vartojimo galimybes psichikos 
sutrikimų gydymui.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google Scho-
lar, UpToDate, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenų 
bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, 
santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tin-
kamas įtraukti į šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų kalba 
skelbtos publikacijos. Vartoti nurodyti raktažodžiai. Atrinkti, 
išanalizuoti ir apibendrinti 5 straipsniai.

Tyrimo rezultatai
Priklausomybių gydymas. Nors šiame tyrime nagri-

nėjama medžiaga (psilocibinas) įtraukta į Narkotinių ir psi-
chotropinių medžiagų sąrašą, kuriame išvardytos medžiagos 
draudžiamos vartoti medicinos tikslams, yra atliktų tyrimų, 
rodančių, kad ši PAM turi potencialą priklausomybių gy-
dymui [1]. Nustatyta, kad psichodelikai yra saugesnė alter-
natyva, lyginant su kitomis PAM, sukelianti mažesnę fizinę 
priklausomybę. Taikant kartu su psichoterapija, psichodelikai 
tampa puikia trumpalaikės terapijos priemone. Tyrime, na-
grinėjančiame psilocibino naudojimą tabako priklausomybės 
gydymui, dalyvavo gydymui atsparią tabako priklausomybę 
turintys pacientai, kuriems buvo skirtos trys 0,29 mg/kg psi-
locibino dozės pirmą, trečią ir devintą gydymo savaitę, kartu 
su kognityvine elgesio terapija, trukusia 10 savaičių [3]. 
Stebėjimo metu, po 6 mėnesių 80 proc. pacientų buvo susi-
laikę nuo rūkymo, o po 30 mėnesių – 60 procentų. Tyrimo 
metu nebuvo nustatyta rimtų ar netikėtų neigiamų reiškinių, 
susijusių su psilocibino vartojimu.
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Depresijos gydymas. Tyrimas, atliktas su  IV stadijos vė-
žiu sergančiais pacientais, patiriančiais nerimo ir depresijos 
simptomus, lygino psilocibino (0,3 mg/kg) ir psichoterapijos 
efektyvumą su placebu [4]. Tyrime dalyvavo 29 pacientai, 
jiems gydymas buvo skirtas 2 etapais – pirma dozė pirmą, o 
antra – septintą savaitę. Viso tyrimo metu pacientams buvo 
skiriama psichoterapija. Stebėjimo metu, praėjus 26 savai-
tėms po antrosios dozės, psilocibiną gavusioje grupėje ~60 
– 80 proc. pacientų pastebėtas išlikęs kliniškai reikšmingas 
nerimo ir depresijos simptomų sumažėjimas, pagerėjusi gy-
venimo kokybė ar požiūris į ligą. Kitame tyrime, atliktame 
su gydymui atsparia depresija sergančiais pacientais (n=12), 
stebėjimo metu, praėjus 3 mėnesiams, nustatyta, kad 8 paci-
entai (66.67%) atitiko remisijos kriterijus [5]. Šiame tyrime 
buvo naudojamos 2 psilocibino dozės – pirmoji 10 mg ir 
po savaitės antroji − 25 mg. Abiejų šių tyrimų metu nebuvo 
nustatyta rimtų ar netikėtų neigiamų reiškinių, susijusių su 
psilocibino vartojimu.

Tyrimų, atliktų su psilocibinu, rezultatai rodo prelimi-
narų psilocibino efektyvumą ir saugumą psichikos sutrikimų 
gydymui, taikant kartu su psichoterapija. Geresniam psiloci-
bino terapinio potencialo suvokimui siūloma ateityje atlikti 
tolesnius  didesnės apimties tyrimus.

Išvados
1. Preliminarūs rezultatai rodo psilocibino ir psichote-

rapijos potencialų efektyvumą priklausomybių ir depresijos 
gydymui.

2. Psilocibinas yra potencialiai saugi gydymo alterna-
tyva, nėra nustatyta su jo vartojimu susijusių  nepageidau-
jamų reiškinių.

3. Reikalingi tolesni klinikiniai tyrimai, norint geriau 
suprasti psilocibino terapinį potencialą psichikos sutrikimų 
gydymui.
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Summary
Mood, anxiety, and substance–abuse disorders are among the 

most prevalent psychiatric disorders.  Although numerous pharma-
cological treatments are available, efficacy of these treatments is 
low for a significant proportion of patients or associated with se-
rious adverse reactions. Studies, in search of new treatment of these 
psychiatric disorders, also cover the possibility of using novel met-
hods with various psychoactive substances, such as psychedelics – 
Lysergic acid diethylamide and psilocybin. Recent studies suggest 
that serotonergic hallucinogens/psychedelics including psilocybin 
have anxiolytic and anti–depressive effects. Most of these studies 
investigate efficacy and safety of using psilocybin in cases of tre-
atment–resistant depression and substance–abuse. The aim of this 
study was to evaluate, systematize and analyze the data presen-
ted in the scientific literature on efficacy and safety of using psi-
locybin-facilitated therapy used for treatment of various psychi-
atric disorders.

Conclusions. 1. Preliminary results suggest psilocybin–facili-
tated therapy is effective in treatment of substance–abuse and tre-
atment–resistant depression. 2. Psilocybin–facilitated therapy is a 
potentially safe alternative in treatment of these psychiatric disor-
ders, there were no serious adverse effects resulting from psilocy-
bin administration. 3. Further research investigating psilocybin–fa-
cilitated treatment of psychiatric disorders is warranted.
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