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Przetrzymywanie	zwierząt	w warun-
kach	sztucznych,	niezależnie	czy	 jest	

to	ogród	zoologiczny,	 laboratorium,	 far-
ma	hodowlana	czy	gospodarstwo	domo-
we,	może	prowadzić	do	rozwoju	różnego	
rodzaju	nienormalnych	zachowań.	 Jed-
ną	z form	takich	zaburzeń	są	zachowania	
samouszkadzające,	które	można	spotkać	
u wielu	gatunków	ptaków	i ssaków,	a spo-
radycznie	również	u gadów	(1).

Celem	tego	artykułu	jest	przedstawie-
nie	różnych	form	samouszkodzeń	obser-
wowanych	u zwierząt	w niewoli	oraz	bliż-
sze	przyjrzenie	 się	czynnikom	psycho-
gennym	w rozwoju	 tego	 typu	zaburzeń.	
Analiza	możliwych	przyczyn	posłuży	jako	
podstawa	do	nakreślenia	potencjalnych	
dróg	leczenia.

Czym są zachowania 
samouszkadzające?

Termin	zachowania	 samouszkadzające	
(self	-injury/self-mutilation	behaviour	–	
SIB)	obejmuje	zarówno	powtarzające	się,	
gwałtowne	ataki	na	siebie	samego,	jak	i dłu-
gotrwałą,	prowadzącą	do	uszkodzeń	ma-
nipulację	własnym	ciałem	(tab. 1).

Należy	zaznaczyć,	że	fizyczne	okalecze-
nie	nie	jest	warunkiem	koniecznym	do	ska-
tegoryzowania	zachowania	jako	samousz-
kadzające	–	istotna	jest	potencjalna	moż-
liwość	wystąpienia	uszkodzeń	w wyniku	
danej	aktywności.	W rzeczywistości	bar-
dzo	wiele	przypadków	SIB	nie	prowadzi	
do	uszkodzenia	tkanek.	Za	przykład	mogą	
posłużyć	obserwacje	przeprowadzone	na	
grupie	362	 rezusów	 (Macaca mulatta)	

w New	England	Regional	Primate	Research	
Centre,	które	wykazały	występowanie	SIB	
u 25%	osobników,	z czego	tylko	11%	mia-
ło	odnotowaną	interwencję	weterynaryjną	
z powodu	zadanych	sobie	ran	(12).	Nale-
ży	pamiętać,	że	w niektórych	przypadkach	
zranienia	bywają	tak	poważne,	że	prowa-
dzą	do	trwałego	uszkodzenia	ciała,	jak	np.	
w przypadku	lwicy	z Ogrodu	Zoologiczne-
go	w Dublinie,	która	odgryzła	sobie	ogon	
(13),	czy	królików	laboratoryjnych,	u któ-
rych	uporczywe	wylizywanie	i żucie	koń-
czyn	doprowadziło	do	autoamputacji	pal-
ców	(5).	Niekiedy	samookaleczenia	są	na	
tyle	poważne,	że	stają	się	powodem	pod-
dania	zwierzęcia	eutanazji	(14,	15).

Skala problemu

Skromna	literatura	przedmiotu	nie	pozwala	
na	dokładne	oszacowanie	skali	problemu,	
jakim	 jest	 samookaleczanie	 się	zwierząt	
w niewoli, jednak	istniejące	prace	przeglą-
dowe	pokazują,	że	przynajmniej	u niektó-
rych	taksonów	zaburzenie	to	z całą	pew-
nością	nie	jest	sprawą	marginalną.	Bada-
nia	 ssaków	naczelnych	w  laboratoriach	
potwierdziły	występowanie	samogryzienia	
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u 25%	rezusów	(12),	a wyrywania	włosów	
u ponad	30%	szympansów	(Pan troglody-
tes)	 (16).	Według	badań	Luescher	 i wsp.	
(17)	2%	ogierów	przejawia	skłonność	do	
samookaleczeń.	Grindlinger	(18)	szacuje,	
że	ok.	10%	papug,	trzymanych	jako	zwie-
rzęta	domowe,	cierpi	na	zaburzenia	zwią-
zane	z wyrywaniem	lub	niszczeniem	piór,	
przy	czym	szczególnie	narażone	są	papu-
gi	żako	 (Psittacus erithacus),	u których	
stwierdza	się	występowanie	samookaleczeń	
u co	drugiego	osobnika	(19).	U niektórych	
gatunków	zachowania	samouszkadzające	
są	tak	powszechne,	że	można	by	je	uznać	
za	normalne,	gdyby	nie	fakt,	że	nie	wystę-
pują	w etogramie	osobników	żyjących	na	
wolności.	Przykładem	tego	są	hodowane	
w ogrodach	zoologicznych	goryle	nizinne	
(Gorilla gorilla gorilla),	u których	częstość	
regurgitacji	z ponownym	zjadaniem	zwró-
conego	pokarmu	jeszcze	niedawno	szaco-
wano	na	84%	(20).

Podłoża zachowań samouszkadzających

Liczne	badania	wskazują	na	możliwość	ge-
netycznego	uwarunkowania	predyspozy-
cji	do	rozwoju	zachowań	samouszkadzają-
cych	(5,	21,	22).	Co	więcej,	genotyp	może	
determinować	 typ	zaburzeń,	 jaki	 rozwi-
nie	się	u danego	osobnika.	Powszechnie	
znana	jest	skłonność	niektórych	ras	psów	
i kotów	do	przejawiania	pewnych	rodza-
jów	takich	zachowań.	Ssanie	boku	(flank-
sucking)	spotykane	jest	niemal	wyłącznie	
u dobermanów,	natomiast	gonienie	ogona	
(tail-chasing)	jest	wyjątkowo	częste	u ras:	
owczarek	niemiecki,	bullterier	i australij-
ski	pies	pasterski	(australian	cattle	dog;	7).	
Koty	ras	egzotycznych	(zwłaszcza	koty	sy-
jamskie)	są	szczególnie	narażone	na	rozwój	
tzw.	zespołu	falującej	skóry	(rippling	skin	
syndrome),	objawiającego	się	m.in.	ata-
kowaniem	ogona,	zadu	i tylnych	kończyn	
oraz	wyrywaniem	włosów	(8).

Zasadnicza	większość	przypadków	sa-
mookaleczeń	u zwierząt	nie	 jest	 jednak	
wynikiem	dziedziczenia.	Zazwyczaj	mamy	
do	czynienia	z jednym	z trzech	rodzajów	
przyczyn	–	medycznymi,	psychogenny-
mi	lub	medycznymi	i psychogennymi	jed-
nocześnie.

Najczęstsze	przyczyny	medyczne	to	za-
każenia	pochodzenia	bakteryjnego,	grzy-
biczego	i pasożytniczego,	alergie,	choro-
by	neurologiczne	i układowe,	zaburzenia	
hormonalne	oraz	niedobory	spowodowa-
ne	nieodpowiednia	dietą.	Częstym	proble-
mem	są	również	toksyny,	mogące	oddziały-
wać	na	organizm	zarówno	z zewnątrz	(np.	
dym	papierosowy),	jak	i wewnątrz	(np.	tok-
syczne	działanie	niektórych	leków).

Do	głównych	psychogennych	przyczyn	
zachowań	samouszkadzających	można	
zaliczyć	stres,	deprywację	 socjalną	oraz	
zubożałe	 środowisko.	 W  niektórych	

przypadkach	u podstawy	SIB	może	leżeć	
także	proces	uczenia	się	nieprawidłowych	
zachowań	przez	naśladownictwo	lub	wa-
runkowanie	instrumentalne.

Stres

Badacze	są	zgodni,	że	o ile	krótka	reakcja	
stresowa	ma	charakter	przystosowawczy,	
o tyle	przewlekły	stres	ma	złe	skutki	zarów-
no	dla	zdrowia	psychicznego,	jak	i fizycz-
nego.	Zwierzęta	w niewoli	są	szczególnie	
narażone	na	 tę	 formę	stresu,	ponieważ	
sposób	hodowli	bardzo	często	nie	daje	im	
możliwości	zdystansowania	się	od	stresora.	
Należy	pamiętać	o tym	zwłaszcza	w przy-
padku	zwierząt	spędzających	dużo	czasu	
w klatce.	Badania	(22)	wykazały,	że	inten-
sywność	wyrywania	piór	u papug	 (z  ro-
dzaju	Amazona)	była	wyższa,	gdy	klatkę	
umieszczano	przy	drzwiach,	natomiast	
niższa,	gdy	przenoszono	ją	w głąb	pokoju.

Dla	zwierząt	w ogrodach	zoologicz-
nych	i laboratoriach	poważne	źródło	stre-
su	stanowią	 ludzie.	W obu	przypadkach	
charakter	stresora	jest	jednak	nieco	inny.	
W zoo	zwiedzający	zazwyczaj	nie	wcho-
dzą	w bezpośredni	kontakt	ze	zwierzęta-
mi,	przez	co	są	 raczej	źródłem	stresują-
cych	dźwięków	i zapachów.	W swoich	ba-
daniach	nad	wpływem	zwiedzających	na	
behawior	gibbonów	białorękich	(Hyloba-
tes lar)	Cook	i Schillaci	(24)	wykazali,	że	
poziom	SIB	wzrasta	wraz	ze	wzrostem	ha-
łasu	powodowanego	przez	ludzi.

W laboratoriach	charakter	reakcji	czło-
wiek	–	zwierzę	 jest	 inny,	ponieważ	czę-
sto	dochodzi	do	skojarzenia	pracowni-
ka	z następującym	niedługo	po	kontakcie	
badaniem,	które	zazwyczaj	 jest	bolesne.	
Potwierdzają	 to	badania	Crossa	 i Harlo-
wa	(25),	w których	odnotowano	znaczny	

wzrost	SIB	u rezusów	w obecności	techni-
ka	noszącego	czarne	rękawice	używane	do	
łapania	zwierząt.	Innym	silnym	stresorem,	
związanym	na	stałe	ze	środowiskiem	labo-
ratoryjnym,	są	zabiegi	i interwencje	wete-
rynaryjne.	Badania	wykazały	dodatnią	ko-
relację	pomiędzy	poziomem	zachowań	sa-
mouszkadzających	a  liczbą	pobrań	krwi	
u małp	laboratoryjnych	(9,	12).

U zwierząt	tworzących	złożone	struktu-
ry	społeczne	potencjalnym	źródłem	stre-
su	są	wewnętrzne	relacje	w grupie.	U psów	
wyzwalaczem	zachowań	samouszkadza-
jących	mogą	stać	się	np.	walki	o domina-
cję	lub	nękanie	przez	dominanta	osobnika	
podporządkowanego	(7).	Zdaniem	McDo-
nell	(6)	część	zachowań	samouszkadzają-
cych	u ogierów	i wałachów	wynika	z prze-
kierowania	na	siebie	agresji,	która	w nor-
malnych	warunkach	byłaby	skierowana	
na	inne	samce.	Ma	o tym	świadczyć	fakt,	
że	epizody	takich	zachowań	często	są	wy-
zwalane	przez	zapach,	widok	i wokalizacje	
innych	ogierów.	Należy	być	jednak	ostroż-
nym	w tego	typu	wnioskach,	gdyż	podob-
ne	spekulacje	na	temat	podłoża	autoagre-
sji	u małp	nie	znalazły	potwierdzenia	w ba-
daniach	(26).

Inne	możliwe	źródła	stresu	to:	nowe	sy-
tuacje	(zmiana	miejsca	zamieszkania,	po-
jawienie	się	nowego	domownika),	wymu-
szony	bliski	kontakt	w nieznanymi	ludźmi	
i obiektami,	brak	przestrzeni	i możliwości	
ukrycia	się,	ograniczenia	pokarmowe,	wy-
korzystanie	metod	awersyjnych	w wycho-
waniu	i szkoleniu,	drażniące	dźwięki,	zapa-
chy,	oświetlenie	itd.	Nie	sposób	wymienić	
wszystkich	możliwych	źródeł	stresu,	które	
oddziałują	na	zwierzęta,	choćby	dlatego,	
że	stresorem,	poprzez	skojarzenie,	może	
stać	się	właściwie	każda	sytuacja,	osoba	czy	
przedmiot.	Jedynym	sposobem	określenia	

Tabela 1. Przykłady zachowań samouszkadzających u wybranych grup zwierząt

Rodzaj zwierzęcia Rodzaj zachowania się

Papugi wyrywanie piór (zazwyczaj połączone z innego rodzaju manipulacjami piórami, np. ob-
gryzaniem), mogące prowadzić do uszkodzenia tkanek (2)

Gryzonie intensywne wylizywanie i drapanie oraz wyrywanie włosów (3, 4)

Króliki intensywne wylizywanie i żucie kończyn, mogące prowadzić do autoamputacji palców (5)

Konie samogryzienie; tupanie; kopanie; wierzganie; nacieranie i skakanie na różne obiekty (6)

Psy uporczywe drapanie; żucie i wylizywanie kończyn; ssanie boku; samogryzienie, szcze-
gólnie ogona, ud i tylnych kończyn (7, 8)

Koty wylizywanie i żucie prowadzące do utraty włosów; ataki autoagresji, zwłaszcza atako-
wanie i gryzienie ogona; wyrywanie włosów (7, 8)

Naczelne (poza 
człowiekiem)

samogryzienie; uderzanie głową o obiekty; uporczywe drapanie; różne formy bicia; 
wyrywanie włosów; regurgitacja z ponownym zjadaniem pokarmu; również formy nie-
typowe, jak wkładanie rąk lub palców do odbytu, prowadzące do uszkodzeń we-
wnętrznych i krwotoków (9, 10, 11)
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źródła	stresu	jest	indywidualna	obserwa-
cja	każdego	osobnika.

Deprywacja socjalna

Słynne	badania	Harlowa	nad	wczesną	de-
prywacją	socjalną	wykazały,	że	u małp	wy-
chowanych	w całkowitej	 izolacji	 często	
dochodziło	do	rozwoju	zachowań	samo-
okaleczających	w wieku	dorosłym	(27).	Sa-
mouszkodzenia	pojawiają	się	także	u małp	
wychowanych	przez	matkę	w normalnej	
grupie	społecznej,	ale	w pewnym	momen-
cie	oddzielonych	od	niej	i przeniesionych	
do	pojedynczej	klatki.	Nasilenie	objawów	
jest	tym	większe,	im	dłużej	osobnik	prze-
trzymywany	jest	w izolacji	(9,	12).	Również	
u papug	stwierdzono	korelację	pomiędzy	
izolacją	socjalną	a wydziobywaniem	piór	
(Westerhof	i Lumeij	1987	za	28).

Wiele	psów,	papug	i kotów	cierpi	z po-
wodu	lęku	separacyjnego,	wywołanego	roz-
dzieleniem	od	opiekunów.	W wyniku	tego	
typu	izolacji	często	dochodzi	do	wyłado-
wania	powstałego	napięcia	poprzez	samo-
okaleczanie	się.	Zazwyczaj	przyjmuje	ono	
formę	intensywnego	wylizywania	i żucia	
kończyn,	ale	odnotowano	także	przypadki	
bardziej	nietypowe,	jak	np.	gryzienie	i wy-
lizywanie	genitaliów	przez	psa	samca	(29).

Ubogie środowisko

Wielu	autorów	wymienia	ubogie	środowi-
sko	jako	potencjalną	przyczynę	samousz-
kodzeń	(2,	6).	Najbardziej	obrazowo	wpływ	
ubogiego	środowiska	na	rozwój	zachowań	
samouszkadzających	pokazali	w swoim	do-
świadczeniu	Meehan	i wsp.	(30);	16	wycho-
wanych	przez	rodziców	w sposób	natural-
ny	papug	z rodzaju	Amazona	umieszczono	
w pojedynczych	klatkach	na	48	tygodni;	8	
osobników	poddawano	wzbogaceniom	po-
karmowym	i środowiskowym,	natomiast	
pozostałe	8	stanowiło	grupę	kontrolną.	Po	
upływie	48	tyg.	ptaki	poddane	tym	wzbo-
gaceniom	wykazywały	polepszenie	 sta-
nu	upierzenia,	natomiast	osobniki	z gru-
py	kontrolnej	wyraźne	 jego	pogorszenie	
(włącznie	z rozwinięciem	się	zespołu	wy-
dziobywania	piór).	W drugiej	 fazie	eks-
perymentu	osobniki	z grupy	kontrolnej	
poddano	wzbogaceniom	na	16	 tygodni,	
co	doprowadziło	do	znacznego	polepsze-
nia	kondycji	piór	i wyraźnego	zmniejsze-
nia	intensywności	ich	wyrywania.

Nie	 jest	do	końca	 jasne,	 jaki	mecha-
nizm	powoduje	tak	wyraźne	oddziaływa-
nie	ubogiego	środowiska	na	zachowania	
samouszkadzające.	Pewne	jest,	że	ubogie	
środowisko,	w jakim	często	przetrzymywa-
ne	są	zwierzęta	w niewoli,	nie	pozwala	na	
realizację	potrzeby	eksploracji,	a tym	sa-
mym	na	odpowiednią	stymulację	zmysło-
wą	i mentalną.	Ubogie,	ograniczone	śro-
dowisko	uniemożliwia	również	realizację	

innych	wzorów	zachowań	specyficznych	
dla	gatunku,	 jak	np.	poszukiwania	poży-
wienia	czy	patrolowania	terenu.	Wszyst-
ko	to	z jednej	strony	prowadzi	do	frustra-
cji	wywołanej	niemożliwością	zaspokojenia	
podstawowych	popędów,	z drugiej	zaś	do	
nienaturalnie	niskiego	poziomu	pobudze-
nia.	Wydaje	się,	że	mogą	tu	znaleźć	zasto-
sowanie	teorie	stworzone	w oparciu	o SIB	
u ludzi,	mówiące,	że	w obliczu	braku	odpo-
wiedniej	ilości	bodźców	z otoczenia	osob-
nik	zaczyna	stosować	autostymulację,	aby	
osiągnąć	optymalny	poziom	pobudzenia,	
co	w skrajnych	przypadkach	może	przyj-
mować	formę	samouszkodzeń	(31).

Uczenie się

Doniesienia	na	temat	przekazu	kulturowe-
go	u małp	zainspirowały	badaczy	do	spraw-
dzenia	wpływu	uczenia	 społecznego	na	
rozwój	zachowań	nienormalnych	(w tym	
SIB).	Przetestowano	poziom	różnych	ty-
pów	zachowań	nienormalnych	w kilku	
niezależnych	(pod	względem	pokrewień-
stwa,	wieku,	płci,	środowiska	zamieszkania)	
grupach	rezusów	i szympansów	i wykaza-
no	znaczące	różnice	w poziomie	prezento-
wania	różnych	form	zachowań	u poszcze-
gólnych	grup	(32).	Co	ciekawe,	zaobserwo-
wano	również,	że	u szympansów	istnieje	
silny	związek	pomiędzy	pewnymi	zacho-
waniami	anormalnymi	 (wyrywanie	wło-
sów,	koprofagia)	a wychowaniem	przez	
matkę.	Ten	związek	może	sugerować,	że	
proces	społecznego	uczenia	się	jest	zaan-
gażowany	w rozwój	tych	zachowań	u mło-
dych	małp	(33).	Sugestie	te,	choć	wymaga-
jące	dalszych	badań,	doskonale	korespon-
dują	z innymi	badaniami	wykonanymi	na	
kurach,	w których	stwierdzono	 istnienie	
społecznej	transmisji	wyrywania	piór	po-
między	osobnikami	(34).

Z  rozwojem,	 a  przede	 wszystkim	
z utrwalaniem	się	zachowań	samouszka-
dzających,	ma	również	związek	warunko-
wanie	instrumentalne.	Najczęstszym	błę-
dem	opiekunów	jest	intensyfikacja	uwagi	
poświęcanej	zwierzęciu,	gdy	to	przystępu-
je	do	samouszkodzeń.	Ponieważ	u zwierząt	
społecznych	każdy	pozytywny	kontakt	so-
cjalny	jest	wysoce	nagradzający,	tego	typu	
zachowanie	prowadzi	do	wzmocnienia,	
a tym	samym	ich	utrwalenia.

Rozpoznawanie zachowań 
samouszkadzających

Diagnozowanie	każdego	przypadku	samo-
okaleczeń	u zwierząt	powinno	przebiegać	
dwutorowo.	Po	pierwsze,	należy	przepro-
wadzić	podstawowe	badania	(badanie	fizy-
kalne,	pełna	morfologia	krwi,	profil	bioche-
miczny,	podstawowe	badania	neurologicz-
ne,	badanie	moczu,	ewentualnie	badania	
w kierunku	pasożytów	i grzybów),	które	

pozwolą	wykluczyć	 lub	potwierdzić	me-
dyczne	podłoże	zaburzeń.	Dodatkowo	na-
leży	przeprowadzić	szczegółowy	wywiad,	
który	powinien	obejmować	następujące	
zagadnienia:
–	 	Szczegółowy	opis	sytuacji	bezpośred-

nio	przed,	w czasie	i po	samookalecza-
niu	się:	zachowanie	zwierzęcia,	miej-
sce,	pora	dnia,	obecność	innych	zwie-
rząt	 i  ludzi,	 inne	potencjalne	bodźce	
wyzwalające.

–	 	Historię	zachowań	samookaleczających:	
kiedy	się	rozpoczęły,	jaką	miały	formę,	
jak	wyglądał	ich	rozwój,	czy	były	podej-
mowane	próby	ich	leczenia,	jeśli	tak,	to	
jakie.

–	 	Przegląd	innych	problemów	behawio-
ralnych	zwierzęcia	 (obecnych	 i prze-
szłych).

–	 	Przegląd	historii	medycznej	zwierzę-
cia,	przyjmowane	leki	i suplementy.

–	 	Historia	zwierzęcia:	pochodzenie,	licz-
ba	właścicieli	i zmian	miejsca	zamiesz-
kania,	sposób	odchowania,	wczesne	do-
świadczenia	(stres,	deprywacja	socjal-
na,	ubogie	środowisko),	występowanie	
zachowań	samouszkadzających	u osob-
ników	spokrewnionych.

–	 	Temperament	zwierzęcia,	 sposób	re-
agowania	na	znane	i nieznane	obiekty	
(obecnie	i w przeszłości).

–	 	Opis	diety	zwierzęcia	(obecnie	i w prze-
szłości),	z uwzględnieniem	osoby	kar-
miącej,	planu	karmienia,	miejsca,	gdzie	
podawane	jest	jedzenie,	obecności	in-
nych	ludzi	i zwierząt	podczas	karmie-
nia.

–	 	Opis	 środowiska,	w którym	przeby-
wa	zwierzę,	ze	szczególnym	uwzględ-
nieniem	miejsc	snu	i odpoczynku	oraz	
karmienia.

–	 	Opis	 ludzi	 i  zwierząt,	 z którymi	pa-
cjent	ma/miał	stały	kontakt	–	opis	re-
lacji	 z każdym	osobnikiem	oraz	 jego	
reakcji	na	incydenty	zachowań	samo-
uszkadzających;	opis	problemów	be-
hawioralnych	innych	zwierząt	oraz	sy-
tuacji	w rodzinie.

–	 	Rozkład	dnia	zwierzęcia,	czas	poświę-
cany	na	różne	formy	aktywności	(sen,	
zabawa,	odpoczynek	itd.)

–	 	Czy	zwierzę	poddawane	było	szkoleniu/
terapii	behawioralnej?	Kto	je	prowadził	
i jakie	metody	zostały	zastosowane?
Analiza	wszystkich	zebranych	w wy-

wiadzie	informacji	powinna	pozwolić	na	
określenie,	czy	mamy	do	czynienia	z psy-
chogennym	podłożem	samookaleczeń	oraz	
jakiego	typu	są	to	przyczyny.	W niektórych	
sytuacjach	poza	wywiadem	niezbędne	jest	
przeprowadzenie	obserwacji	behawioral-
nych	zwierzęcia.

Z jednej	strony	bardzo	ważne	jest,	aby	
nawet	w sytuacji,	gdy	potwierdzą	się	me-
dyczne	podstawy	zaburzeń	nie	 rezygno-
wać	z przeprowadzenia	 szczegółowego	
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wywiadu,	gdyż	współwystępowanie	przy-
czyn	natury	psychicznej	i medycznej	jest	
zjawiskiem	bardzo	częstym.	Z drugiej	stro-
ny	ujawnienie	podłoża	psychogennego	SIB	
nie	może	być	pretekstem	do	zaniechania	
podstawowych	badań	medycznych.

Leczenie

Eliminacja bezpośrednich przyczyn

Podstawowym	działaniem,	 jakie	należy	
podjąć,	gdy	podejrzewane	 jest	psycho-
genne	podłoże	zachowań	samouszkadza-
jących,	jest	usunięcie	bezpośrednich	przy-
czyn	określonych	poprzez	wywiad	i obser-
wację.	Pierwszym	krokiem	zawsze	powinno	
być	wprowadzenie	zmian	w środowisku	
zwierzęcia	(wzbogacenie	środowiska)	tak,	
aby	miało	ono	możliwość	prezentowania	
specyficznych	gatunkowo	wzorów	zacho-
wań	oraz	realizacji	podstawowych	popę-
dów.	W związku	z tym	zmiany	w środowi-
sku	przyjmują	różny	charakter	dla	różnych	
gatunków.	W przypadku	psów	bardzo	do-
brym	wzbogaceniem	jest	wprowadzenie	za-
baw	węchowych	oraz	możliwości	eksplora-
cji	podczas	spacerów	różnych,	nieznanych	
dotąd	miejsc.	Popęd	łowiecki	kotów	nie-
wychodzących	można	zaspokajać	poprzez	
dostarczenie	odpowiednich	zabawek	i za-
bawę	z opiekunem.	Dla	papug	i większości	
zwierząt	naczelnych	kluczowe	jest	umożli-
wienie	poszukiwania	pokarmu,	co	uzyskać	
można	poprzez	chowanie	jedzenia	i two-
rzenie	specjalnych	karmników,	z których	
wydobycie	pokarmu	wymaga	wysiłku	in-
telektualnego.	Doskonałym	wzbogaceniem	
jest	również	trening	z wykorzystaniem	po-
zytywnego	wzmocnienia.	Sprawdza	się	on	
nie	tylko	w przypadku	psów	czy	koni,	ale	
również	zwierząt	w ogrodach	zoologicz-
nych,	dla	których	przygotowuje	się	 spe-
cjalny	trening	medyczny.	Powyższe	przy-
kłady	są	oczywiście	 tylko	wskazówką	–	
dla	każdego	zwierzęcia	program	zmian	
środowiskowych	powinien	być	dobierany	
indywidualnie.

Bardzo	dobre	 rezultaty	w przypadku	
zwierząt	społecznych	przynosi	zapewnie-
nie	im	kontaktów	socjalnych	z przedstawi-
cielem	swojego	gatunku	(2,	35).	Korzyst-
ne	może	okazać	się	 również	umożliwie-
nie	kontaktu	z przedstawicielem	 innego	
gatunku	(6)	 lub	–	w przypadku	zwierząt	
w laboratoriach	–	umożliwienie	kontaktu	
częściowego,	np.	poprzez	kraty	klatki	(36).

Jeśli	zachowanie	samouszkadzające	na-
sila	się	pod	wpływem	danego	stresora,	naj-
lepszym	rozwiązaniem	jest	oczywiście	wy-
eliminowanie	go	ze	środowiska.	W przy-
padku	zwierząt	w ogrodach	zoologicznych	
może	być	 to	np.	zainstalowanie	dźwię-
koszczelnych	szyb,	chroniących	zwierzę	
przed	nadmiernym	hałasem,	 lub	ograni-
czenie	dostępu	zwiedzających	do	chorego	

zwierzęcia.	Wszystkie	zwierzęta	powin-
ny	mieć	zapewnione	spokojne	miejsce	do	
spania	i odpoczynku.	Dla	zwierząt	towa-
rzyszących	przebywających	znaczną	część	
czasu	w klatce,	kluczowe	może	okazać	się	
umieszczenie	jej	w bardziej	cichym	i od-
osobnionym	miejscu.	Gdy	źródłem	stre-
su	są	relacje	pomiędzy	zwierzętami,	ko-
nieczne	może	okazać	się	ich	rozdzielenie.

Gdy naprawienie błędów nie wystarcza

Niestety,	 bardzo	 często	 albo	 nie	 udaje	
się	wyeliminować	wszystkich	przyczyn	
(np.	niemożność	usunięcia	ze	środowiska	
wszystkich	stresorów),	albo	postępowanie	
to	nie	 jest	wystarczające,	gdyż	zachowa-
nie	uległo	już	na	tyle	silnemu	utrwaleniu,	
że	usunięcie	pierwotnego	bodźca	wyzwa-
lającego	nie	daje	żadnych	efektów.	W ta-
kiej	sytuacji	doskonale	sprawdza	się	tera-
pia	behawioralna	wykorzystująca	takie	me-
tody,	jak	odwrażliwianie	(desensytyzacja),	
warunkowanie	klasyczne	i instrumentalne	
lub	kontrwarunkowanie.	Należy	jednak	za-
znaczyć,	że	niedopuszczalne	jest	używanie	
podczas	terapii	metod	awersyjnych,	które,	
będąc	dodatkowym	źródłem	stresu,	mogą	
tylko	pogłębić	problem.

Terapia	behawioralna	może	przyjmować	
różne	formy.	Przede	wszystkim	może	po-
móc	w sytuacji,	gdy	zachowanie	samousz-
kadzające	wywoływane	jest	przez	jeden	lub	
kilka	określonych	bodźców.	Doskonałym	
przykładem	jest	przyzwyczajanie	laborato-
ryjnych	rezusów	do	procedury	pobierania	
krwi,	która	–	jak	przestawiono	wcześniej	
–	często	 inicjuje	epizody	SIB.	Zwierzęta	
uczone	są	podawania	kończyny	i przytrzy-
mywania	jej	w stałej	pozycji	podczas	nakłu-
cia.	Skuteczność	tej	metody	w redukcji	po-
ziomu	stresu	potwierdzają	badania	z gru-
pą	kontrolną.	Rezusy	przyzwyczajone	do	
pobierania	krwi	nie	reagowały	podniesie-
niem	stężenia	kortyzolu	we	krwi	w prze-
ciwieństwie	do	osobników,	u których	tre-
ningu	nie	przeprowadzono	(37).	W przy-
padku	zwierząt	 towarzyszących	bardzo	
dobre	rezultaty	przynosi	praca	nad	taki-
mi	stresorami,	jak	samochody,	inne	zwie-
rzęta	i ludzie,	nieprzyjemne	dźwięki	itp.

Terapię	behawioralną	z powodzeniem	
można	zastosować	w sytuacjach,	w których	
źródłem	stresu	są	zaburzenia	w relacjach	
pomiędzy	zwierzętami.	Tak	np.	w przypad-
ku	samca	uchatki	kalifornijskiej	(Zalophus 
californianus)	z nasilonym	zwracaniem	
pokarmu	(regurgitacją)	na	tle	nerwowym,	
trening	polegał	na	nagradzaniu	prawidło-
wych	zachowań	pokarmowych	w obecno-
ści	dominanta	i jednoczesnym	nagradzaniu	
osobnika	dominującego	za	spokojne	zacho-
wanie	w sytuacjach	karmienia	i treningu	
osobnika	podporządkowanego.	Technika	
ta	w połączeniu	ze	wzbogaceniem	środo-
wiskowym	i zmianami	w rozkładzie	dnia	
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przyniosła	trwałą	poprawę	stanu	zwierzę-
cia.	Również	trwałą	poprawę	zaobserwowa-
no	w przypadku	samogryzienia	u młodego	
samca	dryla	(Mandrillus leucophaeus),	po	
tym	jak	jego	i jego	grupę	poddano	trenin-
gowi	zwiększającemu	 ilość	pozytywnych	
interakcji	socjalnych,	a jego	samego	nagra-
dzano	za	spokojne	jedzenie	i przebywanie	
w towarzystwie	innych	osobników	(38).

Drugim	obliczem	terapii	behawioralnej	
jest	bezpośrednie	oddziaływanie	na	zacho-
wanie	samouszkadzające.	Ten	rodzaj	od-
działywania	zastosowano	np.	w  leczeniu	
delfina	butlonosego	(Tursiops truncatus),	
który	przejawiał	ciągłą	regurgitację.	Pod-
czas	prezentowania	zachowania	opieku-
nowie	wypowiadali	komendę	„nie”	i na	ja-
kiś	czas	pozbawiali	zwierzę	swojej	uwagi,	
natomiast	obdarzali	je	uwagą	dodatkową,	
gdy	po	posiłkach	zajmował	się	czymś	in-
nym	niż	regurgitacją	 (38).	Podobną	me-
todę	zastosować	można	w odniesieniu	do	
wszystkich	zwierząt	z zachowaniami	sa-
mouszkadzającymi.	W przypadku	psów	
doskonale	 sprawdza	 się	 również	nauka	
zachowań	wykluczających,	np.	trzymania	
przedmiotu	w pysku,	co	zapobiega	wylizy-
waniu.	Należy	jednak	pamiętać,	że	w ten	
sposób	nie	eliminuje	się	przyczyn	zabu-
rzenia,	w związku	z czym	należy	trakto-
wać	 tę	metodę	 jako	czasowe	uzupełnie-
nie	innych	działań.

Uczenie	zachowań	zastępczych	bar-
dzo	dobrze	sprawdza	się	jako	alternatywa	
dla	mechanicznych	metod	zapobiegania	
samookaleczeniom,	 takim	 jak	kołnierze,	
czy	kagańce.	Tego	 typu	rozwiązań	nale-
ży	za	wszelką	cenę	unikać,	ponieważ	po-
wodują	dodatkowe	napięcie	i stres,	co	za-
miast	poprawiać,	jeszcze	pogłębia	istnieją-
cy	problem.	Ich	stosowanie	dopuszczalne	
jest	tylko	w ostateczności,	jako	rozwiąza-
nie	tymczasowe,	stanowiące	uzupełnienie	
szerszego	oddziaływania.

Farmakoterapia

W wielu	przypadkach,	 zwłaszcza	 tych,	
w których	zachowanie	samouszkadzające	
ma	charakter	długotrwały	lub	wyjątkowo	
intensywny,	konieczna	może	okazać	się	
farmakoterapia.	Najczęściej	w terapii	sa-
mookaleczeń	stosuje	się	leki	z grupy	selek-
tywnych	inhibitorów	zwrotnego	wychwytu	
serotoniny	(SSRI).	Klomipramina	(Anafra-
nil)	okazała	się	skuteczna	w leczeniu	SIB	
u koni,	psów	i kotów	(6,	23,	39).	W ekspe-
rymentach	z udziałem	psów	potwierdzo-
no	także	skuteczność	fluoksetyny	(Prozac)	
i citalopramu	(Cipramil;	40,	41).	W poje-
dynczych	przypadkach	leki	z grupy	SSRI	
zastosowano	z dobrym	wynikiem	w reha-
bilitacji	zwierząt	naczelnych	(11,	42).	Kilka-
krotnie	podejmowano	także	próby	zasto-
sowania	SSRI	u papug,	jednak	efekty	nie	
były	zadowalające	(43,	44).

Innym	 lekiem	mającym	zastosowanie	
w  leczeniu	zachowań	samouszkadzają-
cych	u zwierząt	jest	haloperidol	(Halope-
ridolum),	który	okazał	się	skuteczny	w te-
rapii	nadmiernego	wylizywania	i drapania	
się	u kotów	(45)	oraz	wyrywania	piór	u pa-
pug	(46,	47).	Eksperymentalnie	potwier-
dzona	została	również	skuteczność	anta-
gonistów	receptorów	opioidowych	–	na-
ltreksonu	 i naloksonu,	 jednak	zdaniem	
wielu	autorów	ze	względu	na	 to,	że	 leki	
z tej	grupy	zazwyczaj	wymagają	podania	
w formie	iniekcji	i mają	krótki	czas	działa-
nia,	ich	stosowanie	w codziennej	praktyce	
jest	bardzo	ograniczone	(7,	48).	Pomimo	
tego	należy	zauważyć,	że	naltrekson	był	
z dobrym	skutkiem	używany	w  leczeniu	
wyrywania	piór	u papug	(49)	i przesadnej	
autopielęgnacji	u kotów	(45).

Podsumowanie

Jak	wynika	z przedstawionych	danych,	zja-
wisko	samookaleczeń	u zwierząt	nie	 jest	
sprawą	marginalną.	Niestety,	nadal	często	
nie	udaje	się	uzyskać	zadowalających	rezul-
tatów	w ich	leczeniu.	Ma	to	po	części	zwią-
zek	z niedocenianiem	roli	czynników	psy-
chogennych	w rozwoju	SIB,	co	przekłada	
się	na	zbyt	rzadkie	uwzględnianie	w proce-
sie	leczenia	oddziaływań,	takich	jak	terapia	
behawioralna	czy	zmiany	środowiskowe.

Fakt,	że	zachowania	samouszkadzające	
łączą	w sobie	problemy	natury	medycznej	
i psychologicznej	powoduje,	że	ich	lecze-
nie	wymaga	podejścia	interdyscyplinarne-
go,	angażującego	specjalistów	z obu	tych	
zakresów.	Zasadniczą	rolą	lekarza	wetery-
narii	powinno	być	oczywiście	wykluczenie	
lub	potwierdzenie	medycznego	podłoża	za-
burzeń	i w razie	konieczności	zastosowa-
nie	odpowiedniego	 leczenia.	 Jednak	gdy	
wywiad	wskazuje	na	psychogenne	pod-
łoże	SIB,	lekarzowi	weterynarii	przypada	
również	druga,	nie	mniej	ważna	rola	na-
wiązania	współpracy	ze	specjalistą	zacho-
wań	zwierząt,	który	w porozumieniu	z tre-
nerem	przeprowadzi	program	modyfikacji	
zachowań	oraz	zajmie	się	eliminacją	bra-
ków	środowiskowych	 i  socjalnych.	Obie	
strony	powinny	porozumieć	się	 również	
w kwestii	zastosowania	leków,	tak	by	far-
makoterapia	i terapia	behawioralna	uzu-
pełniały	się	wzajemnie.	Z całą	pewnością	
taka	współpraca	okaże	się	korzystna	dla	
obu	stron,	a przede	wszystkim	pozwoli	na	
uzyskanie	optymalnych	efektów	leczenia.
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Celem	tego	opracowania	jest	opis	do-
świadczeń	i wniosków	z przeciwdzia-

łań	atakom	zarazkami	wąglika,	jakie	miały	
miejsce	w USA	w 2001 r.	To	wówczas	nie-
znani	do	dzisiaj	sprawcy	rozesłali	kilka	li-
stów	zawierających	przetrwalniki	zjadliwe-
go	szczepu	B. anthracis w formie	sprosz-
kowanej.	Wśród	adresatów	zanotowano	
22 zachorowania	i 5	zgonów	na	płucną	po-
stać	wąglika	(1).	Atak	listami	wąglikowy-
mi	był	psychologicznie	zwielokrotniony	
przez	zbieżność	z lotniczymi	atakami	ter-
rorystycznymi,	niszczącymi	Światowe	Cen-
trum	Handlu	w Nowym	Jorku.	Zdarzenie	to	
miało	poważne	konsekwencje	ogólnospo-
łeczne.	Zmusiło	Amerykanów	do	organi-
zowania	ad hoc	punktów	udzielania	pomo-
cy	medycznej	i psychologicznej	oraz	pla-
nowania	masowego	wydawania	leków	dla	
ludności	na	wypadek	powtórzenia	się	ta-
kich	ataków	(2).	O skali	tych	przygotowań	
świadczy	wzrost	nakładów	na	obronę	prze-
ciwbiologiczną,	od	137 mln	dolarów	rocz-
nie	przed	atakami	wąglikowymi	do	6 mld	
w 2001 r.	Ten	nowy	rodzaj	terroru	odbił	
się	też	szerokim	echem	na	całym	świecie.	
W wielu	krajach	podjęto	różnorodne,	sto-
sowne	do	możliwości,	przygotowania	do	
przeciwdziałań	temu	rodzajowi	terroru	(3).	
I chociaż	w ostatnich	latach	zainteresowa-
nie	światowej	opinii	publicznej	koncentro-
wało	się	na	grypach,	to	w USA	wydatki	na	

obronę	przeciwbiologiczną	utrzymują	się	
na	względnie	stabilnym	poziomie.

Według	opinii	Franza	(4),	o skuteczno-
ści	podejmowania	przeciwdziałań	i likwi-
dacji	skutków	ataków	wąglikowych,	w du-
żym	stopniu	będzie	decydował	poziom	roz-
woju	cywilizacyjnego	społeczeństwa,	stan	
nauk	biologicznych,	badań	biotechnolo-
gicznych,	bazy	opracowań	wdrożeniowych	
i przećwiczonych	procedur	postępowania.	
Świat	staje	się	coraz	bardziej	skompliko-
wany	w porównaniu	z tym,	jakim	był	na-
wet	10–15	lat	temu.	Globalizacja	zmieni-
ła	międzynarodowe	powiązania.	Techno-
logie,	gospodarka	i polityka	zmusiły	elity	
rządzące	do	zwiększonej	troski	o bezpie-
czeństwo.	Tylko	elity	rządzące	świadome	
zagrożeń	będą	zdolne	stymulować	stosow-
ne	działania	(5).	Tak	samo	kompleksowość	
wyzwań	będzie	wymuszała	podejmowanie	
współpracy	w rozpoznawaniu	i reagowaniu	
na	zagrożenia	w skali	międzynarodowej.

Uwagi	o funkcjonowaniu	społeczeństw	
w skali	makro	odnoszą	się	do	funkcjono-
wania	regionów,	miast	i osiedli.	Duże	me-
tropolie	mogą	stanowić	atrakcyjny	cel	dla	
terrorystów	i w konsekwencji	najtrudniej-
sze	wyzwanie	dla	obrony.	Drobnoziarnisty	
proszek	wysuszonych	przetrwalników	la-
seczek	wąglika	rozsiany	w dogodnych	wa-
runkach	meteorologicznych	może	zaata-
kować	ludzi	i zwierzęta	na	obszarze	setek	

kilometrów	kwadratowych	(6).	Po	upływie	
2–7	dni	po	ataku	tysiące	lub	setki	tysięcy	
ludzi	zaczną	wykazywać	objawy	zachoro-
wań	na	płucną	postać	wąglika.

W przygotowaniu	przeciwdziałań	ata-
kom	wąglikowym	trudności	mogą	 tkwić	
w szczegółach.	Miasto,	 region,	państwo	
mogą	mieć	plany	przeciwdziałań,	prze-
szkolony	personel,	zapasy	leków	i szczepio-
nek	(2).	Jednak	rozmieszczenie	ich	i szyb-
ka	dystrybucja	będzie	przedsięwzięciem	
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In this paper the US experiences of mitigation the ef‑
fects of anthrax attacks in 2001 are presented. There 
is a significant threat of using B.anthracis endospores 
from genetically modified strains during future bio‑
terrorist attacks. The current status of preparation for 
such a threat is not adequate to the scale of esti‑
mated needs. The best way of protecting populations 
would be the mass preventive vaccination, but none 
of the countries in the world is prepared for providing 
such procedure. There is also lack of sensitive meth‑
ods for detecting anthrax aerosols and for early di‑
agnosis of pulmonary anthrax in humans. There are 
no appropriate technical procedures offered for the 
remediation of environment polluted by B. anthracis 
endospores. Bioterrorist attacks should be met with 
well prepared strategy of prevention, diagnostics and 
the therapeutical measurements that are provided by 
responsible governmental agencies.
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