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LSD-behandlingen som stress og 
katalysator for læreprocesser 

MOGENS HERTZ 

I et tidligere arbejde (9) er den hypotes e blevet opsti!let, at noget al 
det væsentligste ved LSD-behand lin gen var den langvarige belastning 
- stresstilstand - som patienterne blev sat i, en tilstand, der begun
stigede udslettelsen af bestående, specielt neurotiske adfærdsmønstre, 
der af mig opfattes som en form for betingede reflekser, og bidrog t il 
dannelsen af nye, særligt sådanne til hvilke, patienterne var bedre til
passede. 

Denne hypotese har siden været prøvet, dels ved fornyet vurdering 
a{ patienternes »indre oplevelser «, dels ved supplerende biokemiske 
korrclationer. 

Hydrokortisonkoncentrationens ændringer i forb ind else med lære-
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processen, specielt dannelsen og ophævelsen af betingede reflekser er, 
såvidt jeg ved, ikke undersØgt hos mennesker; derimod hos dyr. 

Anderson og Parmenter (3) har hos adrenalectomerede hunde set be
tydelig formindsket intensitet i betingede reflekser, der normaliseredes 
af binyrebarkekstrakt. 

Reiss (20) har Øget rotters indlæringsevne ved indgift al en dagsdosis 
corticosteron på 0,4 mikrogram (kontrolleret ved statistiske opgØrelser, 
der viste significans). 

Gelhorn og medarbejdere (7) har i talrige eksperimenter vist, at de 
betingede renekser bliver influeret betydeligt stærkere af de endocrine 
forhold end de ubetingede. 

Gelhorn (8) har i et forsØg dannet en betinget afværgerefleks hos rot
ter og ophævet den ved »indre hæmningc:. Gennem belastning, som frem
kalder stærk binyrebarksekretion, genoprettedes refleksen. Fjernelsen af 
binyremarven ændrer ikke resultatet. 

Angyan og medarbejdere (4) valgte 6 hunde i overensstemmelse med 
Pavlovs typer og opbyggede en afværgerefleks hos dem. De indgav der
efter ACTH eller binyrebarkhormon og undersØgte virkningen på de 
betingede reflekser. Herved sås de svageste æridringer i de betingede 
reflekser hos hunde af den koleriske eller sangvinske type, de stærkeste 
hos den flegmatiske eller melankolske type. 

Samme resultat sås ved tre dages behandling med cortisone. 
Disse resultater viser, at binyrebarkhonnornerne griber ind i de cen

trale, nervøse processer1 samt at virkningen er afhængig af forsøgsdyrcts 
type. 

Lissak og medabejdere (17) har haft lignende resultater, som specielt 
viser betydningen af hydrocortisone. 

Woodbury (23) har fondet, at hydrocortisone Øger CNS 's irritabilitet 
i modsætning til cort_icosteron, der tværtimod nedsætter denne. 

Miersky, Meller og Stein (18) fandt efter indgift af ACTH til aber 
udtalt stigning i de betingede afværgereflekser (som forfatterne forkla
rede ved bortfald af erindringer og traumatiske oplevelser). 

I øvrigt kommer man i denne forbindelse til at tænke på Pavlovs 
klassiske beretning om hans hunde, der oplevede en oversvømmelse i 
Leningrad, og hvor vandet steg stadig hØjere i deres rum og de ikke 
kunne flygte. Elter en langvarig angstfyldt stresstilstand lik de udslettet 
alle deres betingede reflekser. 

I den litteratur over emnet, jeg har læst, har jeg kun lunde t 2 under· 
sØgelser, der har korreleret den kliniske tilstand under LSD-behand
lingen med resultatet af fysiologiske og biokemiske undersØgelser. Kun 
i det ene tilfælde undersØgtcs binyrebarkaktiviteten. 
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Ho/lister og Hartmann (10) har undersØgt 59 patienter under hallu 
cinogen -behandling, heral 20 behandlet med LSD og kontrollere< med 
hensyn til såvel somatiske som psykiske forandringer. 

De kliniske symptomer var som tidligere beskrevet sive) af disse som 
al andre forfattere (2, 6, 9, 2 1, I , 16). Somatiske manilestationer domine
rer. Der er ti1lige udtalte ændringer i stemningen . Derimod er de psyko
tomimetiske ændri nger mere sjældne med undtagelse af synshallucina
tioner og depersonalisation. 

Disse forfattere linder ved LSD-behandlingen nedsat urinudskillelse 
af uorganisk fosfor og i blodplasma nedsatte værdi er for eosinofile cel
ler og Øgede for frie ledtsyrer. 

Skaug og A lnæs (22) har undersØgt patienter under LSD-behandling 
med hensyn til serumkalium, -natrium, -calcium, -magnium og -ceru lo
plasmin, men de har ikke herunder fundet significante forandringer. 
Derimod viser disse forfatteres undersØgelser, at hydrocortisonkoncen
trationen nØje fØlger ændringerne i patientens emotionelJe ti]stand. 

Her i afdelingen har vi, bl. a. inspireret af Skaug, foretaget lignende 
undersØgelser, nemlig over blodets indhold af kalium, natrium, klor , 
kreatinin, proteinbunden jod og hydroconison. 

Prøverne er udlØrt således: 
Efter at patienterne er nået til en nogenhmde fastliggende LSD-dosis, 

er der på en vilkårlig behandlingsdag, så vidt mulig< under basale om
stænd igheder, taget hydrocortisonprøver: 

I: umidd elb art før injection al LSD (kl. ca. 8). 
2: ved det tidspunkt, hvor den maksimale LSD-virkning erfarings · 

mæssigt er klinget al (kl. ca. 11). 
3: når LSD-virkningen i det væsentlige er klinget helt al (kl. ca. 16). 
På kontroldage, der ligger så fjernt fra hehandlingsdagen som mulig<. 

tages under samme omstænd igheder prøver kl. ca. 8 og kl. ca. 16. 
Proteinbunden jod lages morgenen efter behandlingsdagen og kl. 8 

på kontroldagen. 
De øvrige prøver tages kl. 11 på behandlingsdagen og kl. 8 på kon 

troldagen. 
Prøverne er foretaget i en vilkårJig valgt behandlingsuge. 
Kun 14 af de 18 mulige patien ter er taget til undersØgelse , da de 4 

sidste, som behandledes ambulant, ikke var i stand til at møde en ekstra 
dag til kontrol. I patient udgik p. gr. a. albrydelse af behandlingen og l 
p. gr. a. dårlige vener. 

Prøverne er taget med standardinterva11er og uafhængigt af de sam
taler, jeg har haft med patienterne under behandlingen . 

Disse samta ]er er foregået efter samme retningslinier som tidligere 
beskrevet (9). altså hovedsageligt som en •ant i-angst•-be handlin g efter -
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hånden med den tilfØjelse, at jeg under samta len1e provokerer en ud
dybelse af og koncentration om de sikre verific erede akutc psykotraumer 
eller langvarige psykiske belastninger, som patienterne beretter om. 

Metodik specielt ved hydrocortisonundersøgelse i plasma : 
Der er benyttet E. Boyesens metode (5), og der er udfØrt systematiske 

dobbeltbestemmelser med en teknisk fejl på ± 0,5 mikrogr amproccnt. 
De Øvrige undersØgelser er foretaget efter de i Danmark alminde ligst 

anvendte standardmetoder på hospirnleti; centrall aborawrium. 

R esultater: 

Serum.kalium, ·natrium og -kreat inin værdierne viser ingen signHicante 
forskelle mellem behan dlings- og kontrolværdieme. 

Undersøge lseme over ændringer i proteinbunden jod fremgår a [ fi. 
gur I. 

Ændringerne siger intet bestemt, men tendensen i ændringerne svarer 
til de fØlgende resultater af hydrocortisonundersøgelsen . 

Resultatet af hydrocortisonundersØgelserne ses al figur 2. 
Der ses således en klar stigning i hydrocortisonkoncentrationen under 

LSD-behandling en, dels i tilslutning til LSD-perioden , hvorfor man må 
regne med , at denn e stigning holder sig i flere timer , dels hos nogle 
patienter allerede ved forventningen om behandling. 

PATIENT K ALDER PA VLOV PBJ PBJ 
NO . 

ø v,-e2 DIAGNOSE TYPE KONTROL LSD N --
9 23 NEUROS . CHARACT . I+ Il 2,7 -3,8 2,4 - 2,2 

2 9 20 ANXIOS . 7,6 4,2-4,4 

13 0 27 CHARACT, 

r--;-- 0 1 
··- ~- ~- -

43 
'---· 

5,4- 6,61 5 å 39 6,3 -7,4 

6 å 24 ANXIO S. m+m: 5,8 I 2,8-2,2 

å 33 CHARA CT. 3.0 6,1 -6,1 

8 0 50 DEPR . 4,7-4 ,8 4,2 - 3, 8 I 
9 9 32 CHARACT. 7,3 -6 ,9 3,8-3 . 2 

10 9 27 ANXIOS . 8,7-8,9 5,8-5,1 

11 0 22 DEPR . 

12 å 43 CHARACT. 
(HOMOSEX) 

!+Il 2 ,8- 2 ,1 6,6 - 5,4 

Fig. I. 
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Kun hos en enkelt patient er der taget prøve under en af de episodiske 
accentueringer al belastningstilstanden (patient nr. 10), hvorved der ses 
en særlig stor yderligere stigning i hydrocortisonkoncentrationen. 

De allerfleste al samtlige værdier ligger indenfor normalområdet og 
siger os derfor kun noget, fordi patienLerne optræder som deres egne 
kontroller, d. v. s. når der tages hensyn til deres biokemiske individuali
tet. 

På grundlag af talrige underSØgelser over hydrokortisonkoncentra
tionens dØgnvariation i blodet (li, 12, 13, 14, 15, 19) må de anførte 
værdier regnes for maksimale og specielt kontrolværdien kl. 8-9 om for
middagen for den største af dØgnets koncentrationer , når patienten kun 
belastes ordinært. 

Den kliniske beskrivelse og de opnåede resultater skal jeg ikke gå 
nØjere ind på, men kun sige, at resultaterne i elet store og hele har be
kræftet de tidligere observationer og resultater . De patienter, som har 
været i behandling hos mig, har udtalt , at de særlig ved den gruppe
terapi, de har delt aget i i tilsi utning til LSD-behandlingen, har !ået be
styrket de positive nye holdninger , som de synes, behandlingen har givet 
dem. 

I denne gruppeterapi har deltaget de 3 patienter, som har været i 
LSD-behandling den foregående dag , samt patienter, som har været i 
behandling på andre al ugens dage eller er i pau se eller har afsluttet 
behandlingen. 

Jeg prøvede i begyndelsen at have patienterne med i gruppeterapi på 
selve behandlingsdagen, men udbyuet var både efter patienternes an
givelser og mit eget indtryk minimalt eller direkte negadvt p. gr. a. den 
Øgede sensitivitet, egocentricitet og introversion. 

De opnåede resultater forekommer mig i øvrigt at svare til mange 
af de omtalte eksperimentelle resultater opnået al dyrefysiologer og bio
kemikere. 

Jeg har prøvet at ordne patiememe efter temperament i 2 grupper 
svarende til Pavlovs koleriske og sangvinske typer, betegnet som T I + li , 
samt de flegmatiske og melankolske typer betegnet som T III+IV. 

Det viser sig, at kurverne deler patienteme i de samme grupper (Fi
gureme i fig. 2) med henholdsvis hØj morgenværdi på kontroldagen , 
el. v. s. under sædvanlige omstændigheder og ringe stigning i morgen
værdien på en behandlingsdag svarende til gruppe I+II. - Omvendt 
svarende til gruppe Ill+ IV. 

Dette tyder på, at reaktionen på LSD-behandlingen også afhænger af 
patientens temperamentstype. 

Patienterne har skriftligt hesvaret en forespØrgsel fra mig om, h,•ilke 
ændringer, de syntes, der var indtrådt i tilslutning til LSD-behandlin-
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5en. Heri forklarer en patient , der \'ed indlæggelsen ,·ar hal \'vejs skaldet, 
fordi hun rev hovedhårene ml, at hun nu var holdt op hermed. Andre 
patienter har forladt ustandselige tanker om dØd, vancmæssig forhånds
indstilling på »det værste «, homosexuclle fantasier, stammen, følelse af 
at gØrc sig våd, tvangsangst for svimmelhed ved at rejse sig fra en stol, 
!or at låse døren til WC, evindelig observation af egen puls, tilbØjelighed 
til at græde for at opnå noget. Nogle har fået afviklct sovende fornem
melse eller muskelspændinger. 

To af patienterne mener til gengæld, at de har feiet lignende symp
tomer som resultat af behandlingen. 

To andre patienter siger direkte , at de har sluppet deres »vanetænk
ning •, og de fleste, som deltager i gruppeterapien siger, at de føler sig 
vænnet til stærkere fØlelser og en mere aktiv og umiddelbar adfænl, 
omcnd langtfra som mønsterindivider. 

Ligeledes er min opfattelse af en stærk Øgning af suggestibiliteten ble
vet bekræftet , f. eks. hos en patient , der under behandlingens hØjde
punkt ikke var i tvivl om at genopleve faderen s arrestation og mishand
ling al Gestapo. Efter behandlingens a!brydelse korrigerede han sig selv 
ved at sige, at det måtte være noget, han havde f:iet fortalt af faderen 
eller andre. Han mente , at han mulig, også havde oplevet det hele sid
dende på sin mors arm, da han som 2-årig sammen med hende besØgte 
faderen i Vestre fængsel. Patienten Ønskede, at faderen skulle komme 
ind i afdelingen for at redegØre for, hvor meget af det oplevede, der var 
sandt. Faderen kunne meddele, at han aldrig havde været mishandlet 
af Gestapo , aldrig arresteret eller på nogen måde havde deltaget i ille
galt arbejde i besættelsestiden. 

]\{en Lrods alt virkede denne og lignende oplevelser som en leuelse 
for patienten, <ler i lØbet af nogen tid, hvor fænomenet gentog sig flere 
gange, blev mere afspændt i sin kontaktform og mindre depressivt præ
get i sit daglige væsen. 

Vedrørende det kliniske taler Ho/list er og Hartmann (10) om, at pa
tienterne »mister tankekontrollen«. Dette bckræftes af mine erfaringer. 
Jeg har i det forlØbne år sel patienterne reagere ensartet på aBe påvirk
ninger, mens de er i en tilstand af konstant spænding, bl. a. ledsaget af 
angst, en tilstand, som en patient sagde, han ikke kunne komme ud af, 
selv om hangerne ville. Han satte dette i relation til sin optræden uden
for behandlingen, hvor han godt kunne dirigere sin Lankevirksomhed 
i en anden retning, når han Ønskede det, eller aflede sig selv på anden 
måde , f. eks. ved at gå sin vej. 

Andre patienter har forklaret naget lignende , der altsammen svarer 
til de symptomer, som beskri ves under Pavlovs »ækviYalente stadium«. 
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Tillige, men sjældnere, ses en stærkt udtalt ambivalens i fØlelscsytrln· 
gerne , der yderligere hyppigt er inarlækva 1e. 

Vi har forsØgt at skabe ensartede forhold under prØvetagningeme, 
men egentlige i.basalec omstændigheder kan der naturligvis ikke bli ve 
tale om. Det er netop noget fra det basale afvigende, vi ønsker at måle. 
Vi må nØjes med såvidt muligt at gØre alt andet lige. 

Der kan yderligere være den fejlkilde, ar prøvetagningen midt i be
ha11dlingsdagen kan skabe en betinget refleks, som hos særligt dispone 
redc forhØjer kontrolværdiernc. 

Der savnes en kontrolunder søgeJse af variationer i hydrocortisonspej
let, når de samme patienter udsættes for sværere almindelige og ualmin
delige belastninger (en spændenrlc fodbo ldkamp, et ægteskabeligt opgør. 
en katastrofesituation) og disses ind[lydelse på bestående vaner og hold 
ninger, samt hyppigere prØvetagninger gennem undcrsØgelsesperioderne. 
Et sådant supplement har det hidtil været umuligt at skaffe , dels af 
Økonomiske grunde, dels fordi hver hydrocortisonundersØgelse kræver 
50 ml. blod. 

Jeg håber derfor p å en ny chance for supplerende undersØgelser ved 
hjælp af gaskromatografi eller lignende billige og blodøkonomiske mc
to<tcr i nærmeste fremtid. 

Der mangler ligeledes en tilsvarende undersØgelse anlagt som double
blind placeboundefSØgelse, men selv en indsprØjtnin g a[ vand vil kunne 
hævc cortisonspejlet uden at modbevise hypotesen, idet blot en LSD
behandling kan være nok til at skabe en betinget refleks. 

Der er yderligere to forhold, det har interesse at undersØge: 
Dels om hydroconi sonconcen trationen er hævet konstant under LSD

behandlingen eller kun i tilslutning til traumatiske oplcvelser eller gen· 
oplevelser (eller prØvetagninger), dels om der er yderligere Øgning under 
disse sidste. 

Det er et spØrgsmål, om man o\'erhovedet kan opnå. et undcrsØgelses· 
resultat, der siger noget sikkert herom, men det bør forsØges. Nærværende 
undersØgelse yder kun beskeden støtte dertil, men patienternes egne be· 
retninger og den kliniske observa1ion tyder dog på, at begge dele sker. 

På. samme grundlag må det væsentlige i LSD-behandlingens virkernåde 
i forhold til de almindeligt kendte fonner for psykoterapi siges at være 
behandlingstilstandens langvarighed, uundgå elighed og patientens for
svarslØshed (• hjernev ask• ). 

Konklud ere nde må det siges, at LSD-behandlingen således af mig op
fattes som en langvarig svær belastning med tilsvarende, hovedsageligt 
uspedkke ændringer i det humorale miljØ, særlig hydrocortisonspejJet. 
Disse ænclringer griber ind i de centrale. nervøse processer, specielt de 
betingede reflekser , på en måde, der begun st iger urlslett else og nydan-
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nei se af de adfær<lsmØnstre, som er resultat et af lærepro cesser og her
under også de dårligt tilpassede , d. v. s. de neurotiske adfærdsmønstre . 
Herved skahes der tillige en mulighed for ny indlæring af mønstre , som 
er i bedre overensstemmelse med de socialc krav og patientens indivi
dualitet . 
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Re sen ·elæge Mogens Hertz, Frederiksberg hosp . ps)'kiat . afd., København , F. 

Kliniske erfaringer med psilocybin 
KETTY KJÆRBYE KRISTENSEN 

På Frederiksberg Ho spita1 psykiatri sk a{de1ing har vi nu gennem to 
år arbejdet med L.S.D.-bchandlin g. Som det fremgår af de tidligere 
freml agte arbejder har der været mange vanskeligheder og store skuf
felser, vi har måttet revidere vore anskuelser gang på gang både med 
hensyn til patientkli entel og behandlingsform, og det står i dag klart , 
at der ikke er ta1e om nogen mirakelkur, men der imod om en behand 
ling , der kræ ver erfaring og overhlik. Sch• er jeg ble vet mere tilh age
holdende med doseringen, stige r sjældcnt over 200 mikrogram, idet dosis 
almindeligvis holde s omkring 100 mikro gram ud fra den erfaring, at de 
hØje doser svækker bevidsthedsinten siteten og udl Øser en delir Øs til stand , 
der nok kan give en Øjeblikkeli g afspænding, men hindr er den bearbe j -
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