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Tranquilizing and anxiolytic effect of melatonin in cases of abnormal behavior in cats and dogs
Summary
Melatonin (MT), a hormone synthesized in the pineal gland, regulates a number of physiological processes
in mammals. The range of clinical applications of the synthetic analogue of the hormone in both humans and
animals is increasing. This paper, based on our observations, describes the applicability of MT in tablets
in various cases of abnormal behavior of cats and dogs. Cases in which the efficacy of MT was confirmed
include, among others, the animals anxiety caused by excessive noise, by being left alone at home, and by
transportation. Other disturbances in which the drug can be applied include excessive excitability of cats and
dogs in the postoperative period resulting in breaking the stitches or licking fresh surgical wounds, as well as
various types of stereotypies, such as the animal chasing its own tail, dermatitis caused by obsessive licking, or
aggression towards other animals or the owner. An additional argument in favor of applying MT in cats and
dogs is its virtual non-toxicity.
Keywords: melatonin, clinical applications, dogs, cats

Melatonina (MT, N-acetylo-5-metoksytryptamina)
jest hormonem syntetyzowanym w szyszynce z tryptofanu. Proces ten zachodzi u wszystkich krêgowców. MT
reguluje ca³y szereg procesów metabolicznych i endokrynalnych oraz odpowiada za wiele zachowañ behawioralnych (17, 40). Przyjmuje siê, ¿e MT jest hormonem, który reguluje rytm dobowy dzieñnoc oraz
biorytmy sezonowe, tak istotne u zwierz¹t. Wykazano
równie¿, ¿e MT mo¿e byæ biologicznym modulatorem
nastroju, snu, zachowañ seksualnych i reprodukcyjnych
u zwierz¹t, procesów immunologicznych oraz mo¿e
równie¿ uczestniczyæ w zjawisku starzenia siê organizmu (6, 11, 26). Uwa¿a siê, ¿e hormon ten niezale¿nie
od swoich funkcji endokrynalnych mo¿e wywieraæ
dzia³anie uspokajaj¹ce, przeciwlêkowe, przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe (3, 17). MT wywiera dzia³anie
poprzez swoje receptory b³onowe  MT1 i MT2 sprzê¿one z bia³kami regulacyjnymi (bia³ka G) wi¹¿¹cymi
nukleotydy guanylowe oraz j¹drowe ROR (RZR)  re*) Praca naukowa finansowana ze rodków na naukê w latach 2009-2012
jako projekt badawczy (projekt nr N N308 386137).

tinoid orphan receptors (retinoide Z receptors) (7). Za
porednictwem receptorów b³onowych MT wp³ywa
m.in. na czynnoæ nerek, rytm dobowy, indukcjê snu
i sezonow¹ reprodukcjê u zwierz¹t (43, 44). Natomiast
receptory j¹drowe uczestnicz¹ m.in. w stymulacji ekspresji genów g³ównych enzymów antyoksydacyjnych
(dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationu,
katalaza), w regulacji procesów immunologicznych
i ró¿nicowaniu orodkowego uk³adu nerwowego (33).
Zainteresowanie MT jako potencjalnym neuromodulatorem wp³ywaj¹cym na niektóre przejawy anormalnego zachowania u zwierz¹t zwi¹zane jest oddzia³ywaniem tego hormonu na niektóre uk³ady neuroprzekanikowe, tzn. serotoninergiczny, dopaminergiczny
i GABA-ergiczny (1, 17, 26). Wiêkszoæ wspó³czenie
u¿ywanych leków t³umi¹cych stany emocjonalne dzia³a poprzez oddzia³ywanie na okrelone uk³ady neuroprzekanikowe (29). Dotychczas wykazano, ¿e MT
wywiera antydopaminergiczne dzia³anie i podawanie
syntetycznego analogu tego hormonu mo¿e modyfikowaæ przejawy anormalnego zachowania (np. stereoty-
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piê) sterowane przez orodkowy uk³ad dopaminergiczny (1, 2). Szereg doniesieñ wskazuje równie¿ na rolê
uk³adu GABA-ergicznego w hamuj¹cym dzia³aniu MT
na niektóre postacie anormalnego zachowania (17).
Dzia³anie uspokajaj¹ce i przeciwdrgawkowe MT u dzieci
i doros³ych t³umaczy siê oddzia³ywaniem MT na receptory GABA-ergiczne i benzodiazepinowe (16, 17).
Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e efekt nasenny MT jest
podobny do dzia³ania pochodnych benzodiazepiny (13).
Stwierdzono w badaniach klinicznych, ¿e jednoczesne
stosowanie pochodnych benzodiazepiny i MT umo¿liwia zredukowanie dawki tych leków przeciwlêkowych
i nasennych, a nawet przerwanie leczenia pochodnymi
benzodiazepiny i zast¹pienie ich podawaniem samej MT
(45). Natomiast biosynteza MT w pinealocytach jest
uzale¿niona od stymulacji noradrenergicznej (9). Przeciêtna dzienna produkcja MT u cz³owieka wynosi 28-30 µg/dzieñ. Poziom wytwarzania tego hormonu spada
u pacjentów z marskoci¹ w¹troby (12 µg/dzieñ), w podesz³ym wieku (15) i przy sezonowych zmianach pory
roku (22). Istnieje szereg przes³anek, ¿e u zwierz¹t
z wiekiem równie¿ nastêpuje spadek wytwarzania tego
hormonu (24).

Bezpieczeñstwo stosowania MT
Za wyborem MT do stosowania w ró¿nego rodzaju
stanach anormalnego zachowania u ma³ych zwierz¹t
przemawia praktyczny brak dzia³añ niepo¿¹danych tego
leku. Z powodu braku toksycznoci nie uda³o siê ustaliæ 50% dawki miertelnej (LD50) dla syntetycznego
analogu tego hormonu po podaniu doustnym u myszy,
poniewa¿ najwy¿sza z mo¿liwych technicznie do podania jednorazowego dawka ~ 800 mg/kg m.c. nie
powodowa³a padniêæ myszy (5). Przedkliniczne obserwacje na zwierzêtach dowiadczalnych (szczury, psy,
ma³py) pozwalaj¹ uznaæ MT za lek bardzo dobrze tolerowany (41). U wszystkich ww. gatunków stosowano
parenteralnie i doustnie wielokrotnie wy¿sze dawki MT
ni¿ stosowano doustnie u ludzi przy ró¿nych postaciach
zaburzeñ snu. U psów w pilotowych badaniach nad
dzia³aniem antyoksydacyjnym MT wielokrotne podawanie dawki 5 mg/24 h/psa przez 60 dni nie powodowa³o ¿adnych dzia³añ niepo¿¹danych (24). Obserwacje
prowadzone na ludziach równie¿ potwierdzaj¹ fakt, ¿e
MT charakteryzuje siê szerokim marginesem bezpieczeñstwa (21). Sporadycznie obserwowano jedynie sennoæ, bóle brzucha i wystêpowanie koszmarów nocnych.
Nawet po stosowaniu bardzo wysokich dawek  6,6 g/
24 h przez 35 dni u 11 osób (30) nie stwierdzono ¿adnych dzia³añ niepo¿¹danych. Ponadto podawanie MT
przez 30 dni w dawce 10 mg/24 h/osobê lub 2 mg/24 h
i 3 mg/24 h/osobê przez 6 miesiêcy nie powodowa³o
istotnych zmian w morfologii krwi, moczu, stê¿eniach
glukozy, bilirubiny, mocznika, kreatyniny, cholesterolu,
poziomach trójglicerydów, bia³ka ca³kowitego, potasu,
sodu, wapnia, fosforu, AST, ALT oraz stê¿eniach hormonów: trójjodotyroniny, tyroksyny, TSH, FSH, LH,
kortyzolu i prolaktyny (35, 37). Przedstawione dane
z obserwacji przedklinicznych na zwierzêtach dowiad-
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czalnych i klinicznych u ludzi potwierdzaj¹, ¿e stosowanie jednorazowe MT w du¿ych dawkach lub wielokrotne w dawkach nawet wy¿szych od przeciêtnie
stosowanych u cz³owieka mo¿e byæ ca³kowicie bezpieczne.

Niepo¿¹dane dzia³ania dotychczas stosowanych
leków przy anormalnym zachowaniu psów i kotów
W przeciwieñstwie do MT dotychczas stosowane
w praktyce weterynaryjnej leki uspokajaj¹ce czy przeciwlêkowe mog¹ wywieræ szereg dzia³añ niepo¿¹danych. Do u¿ywanych w tym celu neuroleptyków fenotiazynowych nale¿¹: chloropromazyna, promazyna, acepromazyna i tiorydazyna. Wszystkie te neuroleptyki
przy wyd³u¿onym stosowaniu wywieraj¹ dzia³ania niepo¿¹dane, takie jak zaburzenia sercowo-naczyniowe
(g³ównie nadcinienie) i zaburzenia ze strony uk³adu
pozapiramidowego (ataksja, dr¿enie miêni, ruchy niekontrolowane). T³umienie zachowania agresywnego obserwowane po neuroleptykach jest wynikiem wywo³anej sedacji i postêpuj¹cego otêpienia. Obserwowane
czasami po neuroleptykach wystêpowanie zachowañ
agresywnych mo¿e nasilaæ siê wraz z czêstotliwoci¹
ich stosowania oraz w wyniku stosowania wysokich
dawek (42). Wed³ug niektórych autorów, neuroleptyki
fenotiazynowe nie nadaj¹ siê do stosowania w stanach
agresywnych, poniewa¿ zmieniaj¹ one zarówno normalne, jak i anormalne zachowanie zwierz¹t bez wp³ywu
na mechanizmy powstawania agresywnoci (29). Szczególnie du¿¹ ostro¿noæ nale¿y zachowaæ przy stosowaniu acepromazyny u agresywnych psów, poniewa¿ narasta u nich stopieñ reaktywnoci na ha³as i inne bodce
rodowiskowe (29). Poniewa¿ stopieñ i czas utrzymywania siê uspokojenia po tym neuroleptyku u psów jest
zró¿nicowany, zwierzêta mog¹ czasami zachowywaæ siê
w sposób nieprzewidywalny.
Stosowane obecnie w praktyce weterynaryjnej pochodne benzodiazepiny to: diazepam, chlordiazepoksyd, klorazepat, lorazepam, alprazolam i klonazepam.
Dzia³anie przeciwlêkowe tych leków jest nastêpstwem
niespecyficznej depresji orodkowego uk³adu nerwowego z jednoczesnym zaburzeniem sprawnoci lokomotorycznej (29). W niskich dawkach pochodne benzodiazepiny dzia³aj¹ uspokajaj¹co, os³abiaj¹c dzienn¹
aktywnoæ w wyniku t³umienia impulsów pobudzaj¹cych. W dawkach rednich leki te dzia³aj¹ przeciwlêkowo i mog¹ wp³ywaæ hamuj¹co na stany emocjonalne
w grupach zwierz¹t. W dawkach wysokich benzodiazepiny dzia³aj¹ nasennie. Ataksja i wyrana sedacja
pojawiaj¹ siê zazwyczaj po dawkach zapewniaj¹cych
efekt przeciwlêkowy. Takie dzia³anie wynika z faktu,
¿e te anksjolityki, dzia³aj¹c orodkowo, obni¿aj¹ tonus
miêni szkieletowych niezale¿nie od wywo³ywania
sedacji. Porednie metabolity powstaj¹ce w czasie biotransformacji pochodnych benzodiazepin maj¹ podstawowe znaczenie zarówno w dzia³aniu, jak i efektach toksycznych tych leków. Jak wykazano, leki te s¹
szczególnie toksyczne dla kotów (10, 19), na przyk³ad
N-desmetylodiazepam, poredni metabolit diazepamu,
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stanowi g³ówn¹ przyczynê wystêpowania dzia³añ niepo¿¹danych. Wynika to faktu, ¿e u tych zwierz¹t nie
zachodzi stosunkowo prosta eliminacja ró¿nych zwi¹zków w wyniku sprzêgania z kwasem glukuronowym.
Okres pó³trwania  eliminacji zarówno diazepamu, jak
i jego metabolitu u kotów (zw³aszcza ot³uszczonych)
jest wyd³u¿ony, dochodzi do ich kumulacji w organizmie, co prowadzi do ostrej martwicy w¹troby (32, 38).
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o rozwijaniu siê tolerancji
po powtarzanym stosowaniu tych leków przeciwlêkowych. U kotów np. odnotowano rozwijanie siê tolerancji po stosowaniu diazepamu (29). Nale¿y równie¿
wspomnieæ, ¿e benzodiazepiny wywieraj¹ ujemny
wp³yw na zdolnoæ uczenia siê, ograniczaj¹c np. postêpy w szkoleniu psów. Jako przeciwwskazania przy stosowaniu pochodnych benzodiazepiny nale¿y wymieniæ:
zaburzenia równowagi, sennoæ oraz letarg. Wród
leków stosowanych w zaburzeniach behawioralnych
u psów i kotów mo¿na równie¿ wymieniæ inhibitory
monoaminooksydazy (MAO-I) i trójcykliczne leki
antydepresyjne (TCA). Z grupy inhibitorów MAO dotychczas praktyczne zastosowanie znajduje selegilina
(Deprenyl), stosowana w celu poprawienia aktywnoci
¿yciowej starych psów (25). Z grupy TCA zastosowanie znalaz³y: amitryptylina, imipramina, doksepina,
trimipramina, klomipramina, desimipramina, nortryptylina i protryptylina. Znajduj¹ one najczêciej zastosowanie w stanach lêkowych, zaburzeniach obsesyjnokompulsyjnych (np. sta³e czyszczenie siê i drapanie).
U psów obserwuje siê najczêciej zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe i uporczyw¹ tachykardiê, ustêpuj¹c¹
dopiero po odstawieniu TCA. Obserwowano sporadycznie przypadki wyst¹pienia zapaci, hipertermii oraz
drgawek. Istniej¹ przeciwwskazania do stosowania TCA
u zwierz¹t, u których obserwowano wczeniej zatrzymanie moczu lub siln¹ arytmiê. Nale¿y podkreliæ,
¿e koty s¹ bardziej wra¿liwe na dzia³anie TCA w porównaniu do psów. Inne niespecyficzne leki przeciwlêkowe to buspiron i inhibitory wychwytu serotoniny 
SSRIs (fluoksetyna, paroksetyna, sertralina i fluwoksamina). Buspiron, stosowany u kotów przy znaczeniu
moczem, mo¿e czasami wywo³ywaæ stany dezorientacji i powodowaæ zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe (28).
Mog¹ mieæ miejsce równie¿ przypadki wyst¹pienia letargu lub niepokoju, a tak¿e stan nadmiernego pragnienia. Przeciwwskazaniem do zastosowania jest cukrzyca. Leki z grupy SSRIs s¹ z pewn¹ przesad¹ szeroko
polecane (np. fluoksetyna  Prozac) do stosowania m.in.
w stanach agresywnoci u psów, stanach lêkowych
i zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych (np. gonienie
za w³asnym ogonem). Natomiast wad¹ wszystkich leków zaliczanych do grupy SSRIs jest koniecznoæ stosowania ich wczeniej przez 2-3 tygodnie dla uzyskania stanu stê¿enia stacjonarnego i d³ugie oczekiwanie
na wyst¹pienie efektu. Stosowane w celu t³umienia agresywnoci â-blokery I generacji (np. propranolol) nie
powoduj¹ istotnych zmian w tego rodzaju anormalnym
zachowaniu zwierz¹t. Wszystkie leki z tej grupy mog¹
powodowaæ umiarkowane spadki cinienia krwi, a przy
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przedawkowaniu mo¿liwe jest wyst¹pienie bloku serca.
Hydroksyzyna, pochodna difenylometanu, stosowana
jest u psów i kotów jako rodek o dzia³aniu uspokajaj¹cym i anksjolitycznym. Dzia³ania niepo¿¹dane to dzia³anie uczulaj¹ce, po wiêkszych dawkach wystêpuje niezbornoæ ruchów.

Opisane przypadki zastosowania MT u zwierz¹t
Jak dotychczas wiadomo, MT w medycynie ludzkiej
znajduje ugruntowan¹ badaniami klinicznymi pozycjê
do zalecania tego leku przy przypadkach zaburzeñ snu
(20), depresji u dzieci (8), sezonowych zaburzeniach
afektywnych u ludzi (23), zaburzeniach psychicznych
prowadz¹cych do samookaleczeñ (18) oraz przy podró¿ach z przekraczaniem stref czasowych  jet lag (36).
W medycynie weterynaryjnej praktycznie brak jest
zaleceñ do stosowania MT w stanach zaburzeñ behawioralnych w oparciu o dobrze udokumentowane obserwacje kliniczne. Mo¿e przyczyn¹ tego jest brak odpowiedniego spopularyzowania wiedzy wród lekarzy
praktyków o efektach tego leku w szeregu stanach emocjonalnych wystêpuj¹cych u zwierz¹t. Dodatkowym
wyt³umaczeniem tego stanu rzeczy jest to, ¿e syntetyczny analog MT dopuszczony na rynku krajowym dla ludzi w postaci tabletek (a 1 mg, 3 mg, 5 mg, Melatonina
 LEK-AM) nie jest wpisany na listê leków dla zwierz¹t i ¿adna z firm farmaceutycznych nie prowadzi jego
promocji. Dane z pimiennictwa o zastosowaniu MT
w praktyce weterynaryjnej s¹ nieliczne. Dotychczas
opisano stosowanie MT w nastêpuj¹cych przypadkach
klinicznych: wy³ysienia u psów (12, 14, 31), czerniaczce
u psów (melanizm) (34), lêku spowodowanego separacj¹ u czarnego niedwiedzia po wybudzeniu ze snu
zimowego (39), w stanach lêku u psów wywo³anego
nadmiernym ha³asem (4) oraz u kurcz¹t w stanach stresu wywo³anego izolacj¹ (27). Wed³ug wstêpnych danych, korzystny efekt dzia³ania MT w przypadkach stanów lêkowych spowodowanych nadmiernym ha³asem,
izolacj¹ od w³aciciela lub podró¿¹ uzyskano u oko³o
80% leczonych psów (4).
Opis przypadków anormalnego zachowania psów,
przy których przydatnoæ leczenia przy u¿yciu MT
zosta³a wstêpnie potwierdzona (4)
1) Objawy lêkowe (fobie) u psów zwi¹zane z nadmiernym ha³asem.
Nastêpuj¹ce rodzaje nadmiernego ha³asu mog¹ stanowiæ przyczynê wyst¹pienia stanów lêkowych u psów:
fajerwerki, strza³y z broni palnej, grzmoty, niskie przeloty samolotów i helikopterów, ha³as powodowany
przez samochody ciê¿arowe, a nawet piew ptaków (4).
Pierwszymi objawami narastania lêku jest nasilone ziajanie i dr¿enie oraz chêæ ucieczki. Inne, czêsto wystêpuj¹ce objawy to: skowyczenie, zanieczyszczanie domu
lub samochodu (bezwolna defekacja), grzebanie w ziemi lub drapanie dywanu albo pod³ogi, chowanie siê pod
meblami b¹d w ³azience oraz szukanie sta³ego kontaktu z w³acicielem. Czasami niektóre psy staj¹ siê agresywne lub nieruchomiej¹.
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2) Niepokój spowodowany pozostawieniem zwierzêcia samego w domu.
U psów dotkniêtych tego rodzaju lêkiem g³ównym
objawem jest ci¹g³e szczekanie lub skowyczenie przez
ca³y czas nieobecnoci w³aciciela. Znane s¹ przypadki, ¿e psy pozostawione w mieszkaniu zanieczyszczaj¹
moczem lub ka³em rzeczy w³aciciela.
3) Stany lêkowe zwi¹zane z podró¿¹ samochodem,
poci¹giem lub podró¿¹ samolotem zwi¹zan¹ z przekraczaniem stref czasowych.
Niektóre psy przewo¿one ró¿nymi rodkami transportu wykazuj¹ wzmo¿on¹ aktywnoæ ruchow¹, linotok, czasami wymioty oraz przyspieszenie oddechów
z nasilonym ziajaniem. Tym objawom mo¿e towarzyszyæ czêsto nietrzymanie moczu. Podawanie MT psom
ratowniczym w wiêkszoci przypadków niwelowa³o
stres towarzysz¹cy podró¿om zwi¹zanym z przekraczaniem stref czasowych, umo¿liwiaj¹c im szybkie podjêcie pracy w miejscu wyznaczonym.
Obserwacje w³asne nad zastosowaniem MT w stanach lêkowych u psów wywo³anych nadmiernym ha³asem, pozostawieniem zwierzêcia samego w domu i stresem zwi¹zanym z podró¿¹ oraz inne przypadki zastosowania tego leku
1) Stany lêkowe u psów zwi¹zane z nadmiernym
ha³asem (burze, puszczanie petard).
Obserwacjami objêto 9 psów rasowych, obojga p³ci
(border collie  4 lata, 35 kg, lêk zwi¹zany z wy³adowaniami atmosferycznymi; 2 owczarki szkockie  8 lat,
30 kg i 12 lat, 30 kg; 2 cocker spaniele  3 lata, 18 kg,
14 lat, 15 kg; bernardyn  6 lat, 50 kg; owczarek niemiecki  7 lat, 40 kg; szpic wilczy  2 lata, 16 kg; seter
irlandzki  8 lat, 30 kg) oraz 10 mieszañców, obojga
p³ci, w przedziale wieku 2-14 lat i masie cia³a od 8 kg
do 50 kg.
Dawki leku ustalono w zale¿noci od masy cia³a
zwierz¹t i wynosi³y one 3 mg (zwierzê o m.c. do 20 kg)
lub 5 mg/psa (zwierzê powy¿ej 20 kg m.c.), 2 × dziennie (rano, wieczorem) na prze³omie starego i nowego
roku lub przed spodziewan¹ burz¹.
Wed³ug danych zebranych od w³acicieli, psy dotkniête napadami lêku w wyniku nadmiernego ha³asu spowodowanego grzmotami lub puszczaniem petard zachowywa³y siê w sposób podobny, w zale¿noci od skali
stanu lêkowego. Stosunkowo ma³o zaawansowane objawy lêku to: przyspieszenie oddechów, dr¿enie cia³a,
czasami skowyczenie i wzrost ruchliwoci. Bardziej
nasilone objawy lêku to: chêæ ucieczki, grzebanie, defekacja, szukanie bliskoci opiekuna, chowanie siê,
a nawet agresja w stosunku do obcych. Przy dobrze dobranej dawce MT w stosunku do masy cia³a i zastosowaniu leku przed powitaniem Nowego Roku, to jest
30 XII wieczorem i 31 XII rano i wieczorem (lub tylko
31 XII 2 × dziennie) u wiêkszoci obserwowanych psów
opiekunowie stwierdzali pe³ne uspokojenie lub s³abszego stopnia uspokojenie z zanikiem najbardziej przykrych dla domowników przejawów anormalnego zachowania. U 5 mieszañców i jednego psa rasowego
(szpic wilczy) podawanie MT nie powodowa³o hamowania objawów lêkowych.
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2) Anormalne zachowania psów (lêk) zwi¹zane z pozostawieniem zwierzêcia samego w domu.
Obserwacje przeprowadzono na 6 psach rasowych:
3 spaniele  13 lat, 15 kg; 4 lata, 18 kg; 5 lat, 21 kg,
2 owczarki niemieckie  7 lat, 40 kg; 7 lat, 45 kg, oraz
rottweiler  4 lata, 50 kg, a tak¿e 8 mieszañcach w przedziale wieku 2-17 lat i o masie cia³a 9 do 60 kg.
Dawki leku ustalono w zale¿noci od masy cia³a
zwierz¹t i wynosi³y one 3 lub 5 mg/psa, 2 × dziennie
(rano, wieczorem) przed ka¿dym wyjciem z domu
przez okres 10 dni.
U jednego psa (mieszaniec, 5,5 roku, o masie cia³a
13 kg) oprócz lêku pojawia³y siê zaburzenia zachowania w postaci gonienia za w³asnym ogonem. W tym
przypadku lek podawano przez 14 dni w dawce 3 mg/
psa, wieczorem. U wiêkszoci psów objawy lêku (skowyczenie, drapanie, kopanie do³ów w ogrodzie, agresywnoæ w stosunku do innych psów) ustêpowa³y lub
by³y wyranie s³absze. Równie¿ stereotypowe napady
 gonienia za w³asnym ogonem  w trakcie podawania
leku przez 14 dni stopniowo ustêpowa³y. U jednego psa
mieszañca (2 lata, 28 kg), u którego wystêpowa³ silny
stan lêkowy (dr¿enie cia³a, d³ugotrwa³e skowyczenie,
defekacja), podawanie MT przez 7 dni 1 × dziennie,
a nastêpnie przez 7 dni 2 × dziennie w dawce 5 mg, nie
spowodowa³o uspokojenia zwierzêcia. Drugi przypadek braku dzia³ania przeciwlêkowego w badanej grupie dotyczy³ równie¿ psa mieszañca (2,5 roku, 9 kg).
Objawy lêku: skowyczenie, niszczenie mebli, drapanie
dywanów i pod³ogi. Dawka MT  1,5 mg/psa, 1 × dziennie przed wyjciem opiekuna z domu, powodowa³a tylko czêciowe uspokojenie.
3) Stany lêkowe zwi¹zane z podró¿¹ samochodem.
W tej grupie obserwacje zachowania psów objê³y
5 psów rasowych: 2 spaniele  13 lat, 15 kg i 14 lat, 15
kg; owczarek niemiecki  7 lat, 40 kg; owczarek rodkowoazjatycki 3 lata, 60 kg; pudel miniaturowy 2 lata,
4 kg oraz 3 mieszañce (2 lata, 28 kg; 6 lat, 20 kg; 5 lat,
17 kg).
Dawkowanie: 1 lub 2 × dziennie 3 mg lub 5 mg MT
na 2 godziny przed podró¿¹. Ni¿sze dawkowanie daj¹ce efektywne wyniki zastosowano u pudla miniaturowego (2 × 1,5 mg/psa w dniu podró¿y).
Z wywiadu wynika³o, ¿e wiêkszoæ psów w takcie
jazdy wykazywa³a objawy niepokoju w postaci dr¿enia
cia³a, pobudzenia ruchowego, przyspieszenia oddechów,
linotoku i oddawania moczu. Dodatkowo u dwóch
psów obserwowano wymioty, skowyczenie. U czterech
psów (2 spaniele, 1 owczarek niemiecki i pudel miniaturowy) dzia³anie leku by³o wyrane, objawy niepokoju prawie ca³kowicie ust¹pi³y. U psa mieszañca (2 lata,
28 kg) pomimo stosowania MT codziennie przez 2 tygodnie (najpierw przez 7 dni  1 × dziennie potem 7 dni
 2 × dziennie po 5 mg) nadal wystêpowa³y objawy
niepokoju ³¹cznie z wymiotami i linotokiem. Podobnie u drugiego mieszañca (6 lat, 20 kg) dawka MT
2 × 5 mg nie zapewnia³a poprawy. U owczarka rodkowoazjatyckiego (3 lata, 60 kg) podanie MT na dwie
godziny przed podró¿¹ 2 × 5 mg zapobieg³o jedynie
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wymiotom przy utrzymuj¹cych siê innych objawach lêkowych (skowyczenie i drapanie).
4) Inne zastosowania MT.
Inne zastosowania dotyczy³y jednego przypadku
starczej bezsennoci i obijania siê o meble u cocker
spaniela (13 l., 16 kg). MT by³a podawana przez 3 tygodnie, wieczorem w dawce 3 mg/psa ³¹cznie z piracetamem (Nootropil in tabl. a 0,2). Dzia³anie uspokajaj¹cego tego leku sprawdzone zosta³o równie¿ u 6. agresywnych, niespokojnych suk po wykonanym zabiegu
kastracji (suki, mieszañce: 5 l., 40 kg; 7 l., 27 kg; 3 l.,
35 kg, 8 l., 26 kg; 6 l., 18 kg; 2 l., 16 kg  MT podawano 1 lub 2 × dziennie 5 mg przez 10 dni). U spaniela
z bezsennoci¹ po 5 dniach nast¹pi³a poprawa, pies zacz¹³ przesypiaæ ca³¹ noc. Podawanie samego piracetamu
nie zapewnia³o takiej poprawy. U 6 agresywnych suk
po zabiegu kastracji u¿yte dawki MT zapewnia³y lepsz¹ tolerancjê na za³o¿one ko³nierze oraz skutkowa³y
zmniejszon¹ aktywnoci¹ ruchow¹ i wyd³u¿onym okresem snu w ci¹gu doby. Zdejmowanie ko³nierzy i szwów
po zagojeniu siê ran pooperacyjnych by³o u³atwione.

Wstêpne obserwacje w³asne nad mo¿liwociami
zastosowania MT u kotów
1) Nadmierna aktywnoæ ruchowa w godzinach nocnych.
Nadmierna aktywnoæ ruchowa u kotów w godzinach
nocnych mo¿e byæ bardzo dokuczliwa dla opiekunów.
Z wywiadu wynika, ¿e koty z nadmiern¹ aktywnoci¹
budz¹ domowników, zrzucaj¹ ró¿ne drobne przedmioty na pod³ogê, drapi¹ meble i dywany, czasami g³ono
miaucz¹. Wstêpne obserwacje objê³y 3 koty: jeden kot
perski z ran¹ w okolicy grzbietu (1 rok, 3 kg, MT 
1 mg, 1 × dziennie, wieczorem, przez 7 dni do wygojenia rany); 2 koty domowe (11 miesiêcy, 5 kg; 1,5 roku,
4,5 kg, MT podawana by³a w dawce 1,25 mg ³¹cznie
z preparatem Kalm Aid 2,5 ml/zwierzê 1 × dziennie
wieczorem). U kota perskiego stwierdzono znaczne
uspokojenie i spadek nocnej aktywnoci. Przyspieszy³o to tak¿e gojenie siê rany. U 11-miesiêcznego kota
obserwowano uspokojenie i wyd³u¿enie czasu snu.
Efektywne dzia³anie nasenne MT obserwowano równie¿ u drugiego kota domowego (1,5 roku), u którego
w ci¹gu 3 miesiêcy stosowania wystêpowa³o wyd³u¿enie czasu snu w ci¹gu doby do 6-8 godzin. Przed leczeniem spa³ najwy¿ej 4-5 razy na dobê po oko³o 40 min.
2) Niepokój spowodowany pozostawieniem kota samego w domu.
Niektóre koty pozostawione same w domu wykazuj¹ ró¿nego stopnia objawy niepokoju, które mog¹ sk³aniaæ troskliwych opiekunów do zwrócenia siê o pomoc
do lekarza. Objawy tego niepokoju wed³ug danych z wywiadów to: czêste miauczenie, zatrzymanie defekacji
lub za³atwianie siê poza kuwet¹, ograniczenie przyjmowania pokarmu, drapanie mebli, wyczekiwanie na
powrót opiekuna przy drzwiach mieszkania. Wstêpne
obserwacje objê³y kota syjamskiego (3 lata, 5 kg, MT 
1,5 mg, 1 × dziennie przez 7 dni, potem w miarê potrzeby co 5-7 dni) i kota domowego (1,5 roku, 3 kg,
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MT  1 mg, 1 × dziennie wieczorem). U obydwu kotów stwierdzono uspokojenie siê.
3) Przypadek nocnych napadów drgawkowych u kota.
Opisywany przypadek dotyczy³ kota domowego (3 l.,
4 kg), u którego wystêpowanie nocnych napadów
drgawkowych by³o nastêpstwem upadku z du¿ej wysokoci. Wczeniej kot otrzymywa³ fenobarbital (Luminal)  15 mg, co 12 godzin. W trakcie leczenia fenobarbitalem napady drgawkowe trwaj¹ce od 5 do 10 min.
wstêpowa³y na ogó³ co 2 dni. Po zastosowaniu (MT 
1 mg, 1 × dziennie, wieczorem) obserwowano skrócenie czasu trwania drgawek do 2 min. i wyd³u¿enie okresu
miêdzy wystêpowaniem kolejnych napadów drgawkowych.
4) Zastosowanie MT u kotek po kastracji.
Zaobserwowano, ¿e podawanie MT u kotek przez
10 dni po kastracji zapewnia potrzebne uspokojenie
zwierzêcia, co korzystnie wp³ywa na przebieg rekonwalescencji oraz ³atwiejsze zdjêcie szwów i ko³nierza.
Obserwacje przeprowadzone na 3 kotkach domowych
(1 rok, 2,6 kg; 2,5 roku, 2,2 kg; 4 lata, 1,8 kg) otrzymuj¹cych MT  1 mg, 1 × dziennie przez 10 dni. Nie obserwowano ¿¹dnych dzia³añ niepo¿¹danych po podawaniu MT.

Omówienie wyników z obserwacji
nad zastosowaniem MT u psów i kotów
Przeprowadzone obserwacje w³asne nad stosowaniem
MT u psów w niektórych przypadkach anormalnego
zachowania (lêk wywo³any nadmiernym ha³asem, lêk
spowodowany pozostawieniem psa samego w domu lub
wystêpuj¹cy w trakcie podró¿y) potwierdzaj¹ wczeniejsze doniesienia dr Aronson (4) o efektywnym dzia³aniu tego leku w przypadkach tego rodzaju stanów emocjonalnych. Nale¿y podkreliæ szczególne efektywne
dzia³anie MT obserwowane w naszych badaniach u psów
z napadami lêkowymi wywo³anymi nadmiernym ha³asem (odg³osy strza³ów, petard). Podanie MT w terminie 31 XII (2 × dziennie  rano i wieczorem w dawce
3 lub 5 mg/zwierzê) zapewnia³o po¿¹dany poziom uspokojenia dla st³umienia wiêkszoci objawów lêku w czasie nocy sylwestrowej. Nasze wstêpne badania potwierdzi³y równie¿ przydatnoæ MT w znoszeniu anormalnych zachowañ u psów pozostawionych samotnie w domu (mo¿na zaleciæ wyd³u¿one podawanie przez 10 dni
dawek 2 × dziennie 3 lub 5 mg/psa) lub u przewo¿onych samochodem (zalecane podawanie leku 1 × na
2 godziny przed podró¿¹ lub 2 × w dniu podró¿y, w dawce 3 lub 5 mg/psa). MT okaza³a siê równie¿ pomocna
w opanowaniu bezsennoci u starszego psa (1 przypadek). Podawanie MT przez 10 dni po zabiegu kastracji
u 6 agresywnych suk skutkowa³o zmniejszeniem ich
aktywnoci ruchowej i objawów agresywnoci w stosunku do obcych. Ca³kiem pionierskie okaza³y siê nasze
obserwacje nad mo¿liwoci¹ zastosowania MT w praktyce weterynaryjnej u kotów. Wstêpne próby z MT
u kotów wskazuj¹ na mo¿liw¹ przydatnoæ tego leku
do: hamowania nadmiernej, nocnej aktywnoci ruchowej, zapobiegania stanom niepokoju przy pozostawie-
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niu zwierzêcia samego w domu (dawka zalecana 1 mg/
kota) i ograniczania czêstotliwoci wystêpowania i czasu
trwania nocnych napadów drgawkowych. Stwierdzono
równie¿, ¿e MT dzia³aj¹c uspokajaj¹co u kotek po kastracji, korzystnie wp³ywa na proces rekonwalescencji
(1 mg/kota przez 10 dni). Podsumowanie wyników
z obserwacji w³asnych nad stosowaniem MT u psów
i kotów w ró¿nych przypadkach anormalnego zachowania tych zwierz¹t pozwala zak³adaæ, ¿e lek ten mo¿e
byæ przydatny do t³umienia dokuczliwych dla w³aciciela zaburzeñ behawioralnych. Dodatkowym czynnikiem przemawiaj¹cym za wprowadzeniem MT do stosowania u psów i kotów jest brak dzia³ania toksycznego tego leku. Dotychczas wykorzystywane w ró¿nych
przypadkach anormalnego zachowania zwierz¹t leki
neurotropowe cechuj¹ siê ca³ym szeregiem dzia³añ niepo¿¹danych, co u niektórych zwierz¹t ogranicza ich
zastosowanie w wyniku nie do koñca wyjanionych
przyczyn wyzwalania siê stanów lêkowych i zaburzeñ
obsesyjno-kompulsacyjnych u psów i kotów. Takie zaburzenia behawioralne stanowi¹ zawsze trudny do
rozwi¹zania problem kliniczny. Zmusza to lekarzy 
praktyków do stosowania, drog¹ prób i b³êdów, leków
o mo¿liwie ró¿nych mechanizmach dzia³ania w celu
trafienia na skuteczny produkt leczniczy. MT w postaci tabletek jest syntetycznym analogiem naturalnego
neurohormonu o odmiennym punkcie uchwytu dzia³ania ni¿ inne leki psychotropowe i dziêki temu mo¿e stanowiæ z wyboru jeszcze jeden skuteczny lek w terapii
niektórych anormalnych zachowañ u tych zwierz¹t.
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