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Santrauka
Tikslas – apžvelgti mokslinius straipsnius, nagrinėjan-
čius psilocibino terapinį panaudojimą ir efektyvumą, 
gydant depresiją. 
Psilocibinas yra veiklioji haliucinogeninių grybų me-
džiaga, priklausanti klasikinių psichodelinių narkotikų 
grupei. Pastaraisiais metais vis daugiau tyrimų nagri-
nėja psilocibino terapijos taikymą kartu su psichotera-
pija. Straipsnyje pristatoma 10 mokslinių publikacijų  
apžvalga. 
Tyrimų rezultatai parodė,  kad  psilocibino  ir psichotera-
pijos derinys turi statistiškai reikšmingą teigiamą efektą, 
gydant sunkią ir vidutinio sunkumo depresiją, bei mažą 
šalutinių reiškinių riziką, kai gydoma kontroliuojamoje    
aplinkoje. Nustatytas psilocibino veiksmingumas, lygi-
nant su placebu ir šiuolaikiniu tradiciniu depresijos gy-
dymu (SSRI). Pirmajame klinikiniame tyrime su sunkia 
depresija sergančiais pacientais, pastebėtas reikšmingas 
būklės pagerėjimas (71%), bei pasiekta remisija (54%). 
Šie teigiami rezultatai paskatino tolesnius klinikinius 
tyrimus su psilocibinu Amerikoje bei Europoje. 

Įvadas 
Psilocibinas yra vienas iš klasikinių psichodelinių nar-

kotikų, randamas haliucinogeninių grybų sudėtyje [1]. Šiai 
grupei priklauso skirtingą molekulinę struktūrą turintys 
komponentai, kurie veikia kaip daliniai 5-HT2A seroto-
nino receptorių agonistai, sukeliantys unikalų subjektyvų 
poveikį. Be psilocibino, šiai grupei priklauso N,N-dimetil-
triptaminas (DMT, randamas admixture ayahuasca augalo 
sudėtyje), feniletilaminai, kuriems priklauso meskalinas, ir 
ergotaminai (tarp jų ir lizergo rūgšties dietilamidas, LSD) 
[2]. Psilocibinas žmogaus organizme metabolizuojamas į 
aktyvųjį psilociną, kuris vartojant dideles dozes (0.3 – 0.6 

mg/kg) sukelia ataksiją, hiperkinezę, euforiją, auditorines ir 
regimąsias haliucinacijas.

 Haliucinogeniniai grybai Vakarų pasauliui buvo pristatyti 
1950 metais, kai R. Gordon Wasson ir jo žmona Valentina 
Wasson išleido straipsnį Life žurnale, apibūdindami savo 
patyrimus, išbandžius psilocibiną [3]. Pirmieji moksliniai 
tyrimai pradėti 1960 m., kai buvo atliktas pirmasis atsitiktinių 
imčių tyrimas, bandant išsiaiškinti šios medžiagos poveikį. 
1965 metais Amerikos ir Europos valdančiosios instituci-
jos pradėjo reikšti susirūpinimą dėl šių medžiagų vartojimo 
plačiojoje visuomenėje, o 1970 metais išleisti narkotinių 
medžiagų kontrolės įstatymai (angl. Comprehensive Drug 
Abuse Prevention and Control Act) sustabdė tolesnius tyri-
mus. Tik XXI amžiuje mokslininkai pradėjo išsamiau tyrinėti 
psilocibino panaudojimą terapiniams tikslams. Daugelis 
tyrimų nagrinėja psilocibino veiksmingumą pagerinti psi-
choterapijos poveikį gydant potrauminį sindromą, sunkią ir 
gydymui atsparią depresiją, priklausomybę alkoholiui bei 
kitoms narkotinėms medžiagoms.

Kartu su psilocibinu, šiuolaikiniai tyrimai nagrinėja ga-
limą ir kitų klasikinių psichodelinių narkotikų (MDMA, 
LSD, ketaminas) naudą, stiprinant psichoterapijos poveikį. 
Visos šios medžiagos dažnai siejamos su neatsakingu varto-
jimu ir klinikinę psichozę primenančiais simptomais, todėl 
reikalingi išsamūs tyrimai, bandant įvertinti psichodelinių 
medžiagų naudą ir riziką.

Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinius tyrimus, nagri-
nėjančius psilocibino terapinį panaudojimą  ir  efektyvumą, 
gydant sunkią depresiją.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta 10 mokslinių publikacijų apžvalga. Mokslinės 

literatūros paieška atlikta tarptautinėse mokslinių duomenų 
bazėse PubMed ir UpToDate. Į literatūros apžvalgą įtraukti 
straipsniai anglų kalba, atsitiktinių imčių kontroliuojami 
tyrimai, placebu kontroliuojami tyrimai, klinikiniai tyrimai 
ir apžvalgos.
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Rezultatai ir jų aptarimas
Daugelyje aptariamų tyrimų pacientams psilocibino te-

rapijos seansai buvo derinami su psichoterapija. Visuose 
tyrimuose psilocibinas buvo duodamas tabletėmis [4-7].

R. Carhart-Harris ir kt. atliktame tyrime dalyvavo 12 
pacientų, sergančių sunkia ar vidutinio sunkumo depresija 
(Beko depresijos skalėje (BDI) >19) [4]. Pacientams buvo 
duodamos dvi psilocibino dozės: maža (10 mg) ir didelė (25 
mg), tarp jų padarant 7 dienų pertrauką. Tyrimo rezultatuose 
buvo stebimas ilgalaikis teigiamas efektas. Po 3 mėnesių 67 
proc. tyrimo dalyvių pasiekė remisiją (BDI < 9).

Psilocibino veiksmingumas patvirtintas ir tyrimuose su 
terminaliniu vėžiu sergančiais pacientais, patiriančiais de-
presiją [5,6]. Didelės apimties dvigubai aklo tyrimo (2016) 
rezultatai parodė, kad baigus gydymo kursą, kuriame psiloci-
binas buvo duodamas du kartus, darant 5 savaičių pertrauką 
tarp šių sesijų, apie 80 proc. dalyvių pastebėtas žymus tei-
giamas pagerėjimas: praėjus 6 mėnesiams po gydymo kurso, 
GRID-HAMD  depresijos vertinimo skalės (angl. GRID-Ha-
milton Depression Rating Scale) rodiklis sumažėjo ≥50 pro-
centų [5]. Taip pat buvo atliekamas placebu kontroliuojamas 
dvigubai aklas tyrimas su vėžiu sergančiais pacientais [6]. 
Dalis pacientų gavo  didelę psilocibino dozę (0,3 mg/kg), o 
kitiems  buvo duodama niacino. Veiksmingumui patikrinti 
buvo naudojamos 6 depresijos ir nervingumo simptomus 
vertinančios skalės: klinikinė nervingumo ir depresijos skalė 
HADS (angl. Hospital Anxiety and Depression  Scale), Beck 
depresijos skalė BDI (angl. Beck Depression Inventory), 
nerimo požymių ir būsenos skalė STAI (angl. State-Trait 
Anxiety Inventory), nevilties vertinimo skalė HAI (angl. 
Hopelessness Assessment and Illness scale), mirties baimės 
vertinimo skalė DAS (angl. Death Anxiety Scale) ir gyve-
nimo kokybės vertinimas (pagal PSO). Pacientams, kurie 
gavo psilocibino, buvo stebimas reikšmingas pagerėjimas 
visose vertinimo skalėse iškart po gydymo ir po 7 savaičių. 
Placebo grupėje reikšmingų pokyčių nebuvo.

Vertinant psilocibino efektyvumą, viename iš tyrimų 
buvo lyginamas šios terapijos veiksmingumas su tradiciniu 
SSRI (selektyvių serotonino reabsorbcijos inhibitorių) grupės 
antidepresantu escitalopramu [8]. Tyrimo rezultatai neparodė 
reikšmingo skirtumo tarp šių gydymo metodų, tačiau autoriai 
rekomendavo vykdyti tolesnius didesnės apimties tyrimus, 
reikalingus gauti tikslesnius rezultatus.

Remiantis tyrimais buvo rasta, jog didelės dozės psiloci-
bino terapija yra veiksmingesnė už mažesnių dozių terapiją 
[5].  Buvo stebimas ilgalaikis poveikis po     vieno gydymo 
periodo [5,6,9]. Nors psilocibino veikiamiems pacientams 
dažnai pasireikšdavo į psichozę panašių simptomų, remian-
tis tyrimais galima teigti, jog psilocibinas nesukelia ilga-
laikių naujų psichotinių sutrikimų, tačiau gali pabloginti 

į psichiatrinius sutikimus linkusių pacientų būklę [3]. Šis 
fenomenas dažniausiai pasireiškia vartojant šią medžiagą 
nekontroliuojamoje  aplinkoje, nesant  reikiamo pasirengimo 
ar profesionalų  priežiūros.

Naujausi tyrimai parodo teigiamus sudėtinės terapijos 
rezultatus. Pirmajame atsitiktinių imčių klinikiniame tyrime 
(2020) buvo stebimi 27 sunkia depresija sergantys pacien-
tai (GRID-HAMD ≥17) [7]. Jiems buvo skirtos dvi sesijos 
psilocibino (20mg/70kg ir 30mg/70kg) su 11 valandų psi-
choterapijos kursu. Praėjus 1 ir 4 savaitėms po gydymo, 71 
proc. (n=17) pacientų nustatytas pagerėjimas (GRID-HAMD 
rodiklis pagerėjo bent 50%), 14 pacientų (58%) po pirmos 
savaitės  ir 13 pacientų (54%) po 4 savaičių pasiekta  remisija 
(GRID- HAMD ≤7).

Remiantis šiuo tyrimu, 2020 m. lapkričio 3 dieną 
Oregono valstija įteisino medicininį psilocibino vartojimą 
[10]. 2018 metais JAV maisto ir vaistų administracija paskyrė 
proveržio  terapijos statusą, taip pripažindama psilocibino 
kombinuotos terapijos veiksmingumą, gydant sunkią depre-
siją ir paskatindama tolesnius tyrimus [11].

Išvados
1. Ši literatūros apžvalga parodė, jog pagal naujausius 

mokslinius tyrimus su psilocibinu kombinuota psichoterapija 
turi reikšmingą teigiamą poveikį gydant sunkią ir vidutinio 
sunkumo depresiją.

2. Remiantis tyrimais, psilocibinas turi mažą šalutinių 
reiškinių riziką, kai yra vartojamas iš anksto pasirengus bei 
profesionalų kontroliuojamoje aplinkoje.

3. Naujausi tyrimai parodė psilocibino kombinuotos 
terapijos veiksmingumą, lyginant su placebu bei SSRI gru-
pės vaistais.

4. Galima daryti išvadą, jog tolimesni tyrimai galimai 
padės dar detaliau ištirti psilocibino poveikį depresija ser-
gantiems žmonėms ir sukurti saugias bei patikimas šios me-
džiagos panaudojimo gaires.
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Summary
The aim of the work: to overview the therapeutic use and 

effectiveness of psilocybin in the treatment of severe depression 
discussed in published scientific research and articles.

Psilocybin is the active ingredient in hallucinogenic mushrooms 
and is one of the classic psychedelic drugs. In the recent years, the 
growing amount of research are devoted to test the therapeutic use 
of psilocybin in the combination treatment with psychotherapy. 
According to the research, psilocybin associated therapy has sta-
tistically significant positive effect in the treatment of severe and 
moderate depression as well as low risk of side effects when admi-
nistered in controlled environment. Psilocybin was also effective 
in the comparison with placebo and traditional antidepressants 
(SSRI). In the first clinical trial with patients who had severe de-
pression, 71% of patients had significant state improvements and 
54% reached remission.

Because of the positive results of these trials, researchers in 
America and Europe are doing further trials with psilocybin.
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