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Melatonina (MT, N-acetylo-5-metoksytryptamina)
jest hormonem syntetyzowanym w szyszynce z trypto-
fanu. Proces ten zachodzi u wszystkich krêgowców. MT
reguluje ca³y szereg procesów metabolicznych i endo-
krynalnych oraz odpowiada za wiele zachowañ beha-
wioralnych (17, 40). Przyjmuje siê, ¿e MT jest hor-
monem, który reguluje rytm dobowy dzieñ�noc 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 organiz-
mu (6, 11, 26). Uwa¿a siê, ¿e hormon ten niezale¿nie
od swoich funkcji endokrynalnych mo¿e wywieraæ
dzia³anie uspokajaj¹ce, przeciwlêkowe, przeciwdrgaw-
kowe 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-

tinoid orphan receptors (retinoide Z receptors) (7). Za
po�rednictwem receptorów b³onowych MT wp³ywa
m.in. na czynno�æ nerek, rytm dobowy, indukcjê snu
i sezonow¹ reprodukcjê u zwierz¹t (43, 44). Natomiast
receptory j¹drowe uczestnicz¹ m.in. w stymulacji eks-
presji genów g³ównych enzymów antyoksydacyjnych
(dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationu,
katalaza), w regulacji procesów immunologicznych
i ró¿nicowaniu o�rodkowego uk³adu nerwowego (33).

Zainteresowanie MT jako potencjalnym neuromodu-
latorem wp³ywaj¹cym na niektóre przejawy anormal-
nego zachowania u zwierz¹t zwi¹zane jest oddzia³y-
waniem tego hormonu na niektóre uk³ady neuroprze-
ka�nikowe, tzn. serotoninergiczny, dopaminergiczny
i GABA-ergiczny (1, 17, 26). Wiêkszo�æ wspó³cze�nie
u¿ywanych leków t³umi¹cych stany emocjonalne dzia-
³a poprzez oddzia³ywanie na okre�lone uk³ady neuro-
przeka�nikowe (29). Dotychczas wykazano, ¿e MT
wywiera antydopaminergiczne dzia³anie i podawanie
syntetycznego analogu tego hormonu mo¿e modyfiko-
waæ przejawy anormalnego zachowania (np. stereoty-
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piê) sterowane przez o�rodkowy uk³ad dopaminergicz-
ny (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 re-
ceptory 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¿li-
wia 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). Prze-
ciêtna dzienna produkcja MT u cz³owieka wynosi 28-
-30 µg/dzieñ. Poziom wytwarzania tego hormonu spada
u pacjentów z marsko�ci¹ w¹troby (12 µg/dzieñ), w po-
desz³ym 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 toksyczno�ci nie uda³o siê usta-
liæ 50% dawki �miertelnej (LD

50
) dla syntetycznego

analogu tego hormonu po podaniu doustnym u myszy,
poniewa¿ najwy¿sza z mo¿liwych technicznie do po-
dania jednorazowego dawka ~ 800 mg/kg m.c. nie
powodowa³a padniêæ myszy (5). Przedkliniczne obser-
wacje na zwierzêtach do�wiadczalnych (szczury, psy,
ma³py) pozwalaj¹ uznaæ MT za lek bardzo dobrze tole-
rowany (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 poda-
wanie dawki 5 mg/24 h/psa przez 60 dni nie powodo-
wa³o ¿adnych dzia³añ niepo¿¹danych (24). Obserwacje
prowadzone na ludziach równie¿ potwierdzaj¹ fakt, ¿e
MT charakteryzuje siê szerokim marginesem bezpie-
czeñstwa (21). Sporadycznie obserwowano jedynie sen-
no�æ, 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 ¿ad-
nych 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 hor-
monów: trójjodotyroniny, tyroksyny, TSH, FSH, LH,
kortyzolu i prolaktyny (35, 37). Przedstawione dane
z obserwacji przedklinicznych na zwierzêtach do�wiad-

czalnych i klinicznych u ludzi potwierdzaj¹, ¿e sto-
sowanie jednorazowe MT w du¿ych dawkach lub wie-
lokrotne w dawkach nawet wy¿szych od przeciêtnie
stosowanych u cz³owieka mo¿e byæ ca³kowicie bez-
pieczne.

Niepo¿¹dane dzia³ania dotychczas stosowanych
leków przy anormalnym zachowaniu psów i kotów
W przeciwieñstwie do MT dotychczas stosowane

w praktyce weterynaryjnej leki uspokajaj¹ce czy prze-
ciwlêkowe mog¹ wywieræ szereg dzia³añ niepo¿¹da-
nych. Do u¿ywanych w tym celu neuroleptyków feno-
tiazynowych nale¿¹: chloropromazyna, promazyna, ace-
promazyna i tiorydazyna. Wszystkie te neuroleptyki
przy wyd³u¿onym stosowaniu wywieraj¹ dzia³ania nie-
po¿¹dane, takie jak zaburzenia sercowo-naczyniowe
(g³ównie nadci�nienie) i zaburzenia ze strony uk³adu
pozapiramidowego (ataksja, dr¿enie miê�ni, ruchy nie-
kontrolowane). T³umienie zachowania agresywnego ob-
serwowane po neuroleptykach jest wynikiem wywo³a-
nej sedacji i postêpuj¹cego otêpienia. Obserwowane
czasami po neuroleptykach wystêpowanie zachowañ
agresywnych mo¿e nasilaæ siê wraz z czêstotliwo�ci¹
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 normal-
ne, jak i anormalne zachowanie zwierz¹t bez wp³ywu
na mechanizmy powstawania agresywno�ci (29). Szcze-
gólnie du¿¹ ostro¿no�æ nale¿y zachowaæ przy stosowa-
niu acepromazyny u agresywnych psów, poniewa¿ nara-
sta u nich stopieñ reaktywno�ci na ha³as i inne bod�ce
�rodowiskowe (29). Poniewa¿ stopieñ i czas utrzymy-
wania siê uspokojenia po tym neuroleptyku u psów jest
zró¿nicowany, zwierzêta mog¹ czasami zachowywaæ siê
w sposób nieprzewidywalny.

Stosowane obecnie w praktyce weterynaryjnej po-
chodne benzodiazepiny to: diazepam, chlordiazepok-
syd, klorazepat, lorazepam, alprazolam i klonazepam.
Dzia³anie przeciwlêkowe tych leków jest nastêpstwem
niespecyficznej depresji o�rodkowego uk³adu nerwo-
wego z jednoczesnym zaburzeniem sprawno�ci loko-
motorycznej (29). W niskich dawkach pochodne ben-
zodiazepiny dzia³aj¹ uspokajaj¹co, os³abiaj¹c dzienn¹
aktywno�æ w wyniku t³umienia impulsów pobudzaj¹-
cych. W dawkach �rednich leki te dzia³aj¹ przeciwlê-
kowo i mog¹ wp³ywaæ hamuj¹co na stany emocjonalne
w grupach zwierz¹t. W dawkach wysokich benzodia-
zepiny dzia³aj¹ nasennie. Ataksja i wyra�na sedacja
pojawiaj¹ siê zazwyczaj po dawkach zapewniaj¹cych
efekt przeciwlêkowy. Takie dzia³anie wynika z faktu,
¿e te anksjolityki, dzia³aj¹c o�rodkowo, obni¿aj¹ tonus
miê�ni szkieletowych niezale¿nie od wywo³ywania
sedacji. Po�rednie metabolity powstaj¹ce w czasie bio-
transformacji pochodnych benzodiazepin maj¹ pod-
stawowe znaczenie zarówno w dzia³aniu, jak i efek-
tach toksycznych tych leków. Jak wykazano, leki te s¹
szczególnie toksyczne dla kotów (10, 19), na przyk³ad
N-desmetylodiazepam, po�redni metabolit diazepamu,
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stanowi g³ówn¹ przyczynê wystêpowania dzia³añ nie-
po¿¹danych. Wynika to faktu, ¿e u tych zwierz¹t nie
zachodzi stosunkowo prosta eliminacja ró¿nych zwi¹z-
ków 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 organiz-
mie, co prowadzi do ostrej martwicy w¹troby (32, 38).
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o rozwijaniu siê tolerancji
po powtarzanym stosowaniu tych leków przeciwlêko-
wych. U kotów np. odnotowano rozwijanie siê toleran-
cji po stosowaniu diazepamu (29). Nale¿y równie¿
wspomnieæ, ¿e benzodiazepiny wywieraj¹ ujemny
wp³yw na zdolno�æ uczenia siê, ograniczaj¹c np. postê-
py w szkoleniu psów. Jako przeciwwskazania przy sto-
sowaniu pochodnych benzodiazepiny nale¿y wymieniæ:
zaburzenia równowagi, senno�æ oraz letarg. W�ród
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 do-
tychczas praktyczne zastosowanie znajduje selegilina
(Deprenyl), stosowana w celu poprawienia aktywno�ci
¿yciowej starych psów (25). Z grupy TCA zastosowa-
nie znalaz³y: amitryptylina, imipramina, doksepina,
trimipramina, klomipramina, desimipramina, nortryp-
tylina i protryptylina. Znajduj¹ one najczê�ciej zasto-
sowanie w stanach lêkowych, zaburzeniach obsesyjno-
kompulsyjnych (np. sta³e czyszczenie siê i drapanie).
U psów obserwuje siê najczê�ciej zaburzenia ¿o³¹d-
kowo-jelitowe i uporczyw¹ tachykardiê, ustêpuj¹c¹
dopiero po odstawieniu TCA. Obserwowano sporadycz-
nie przypadki wyst¹pienia zapa�ci, hipertermii oraz
drgawek. Istniej¹ przeciwwskazania do stosowania TCA
u zwierz¹t, u których obserwowano wcze�niej zatrzy-
manie moczu lub siln¹ arytmiê. Nale¿y podkre�liæ,
¿e koty s¹ bardziej wra¿liwe na dzia³anie TCA w po-
równaniu do psów. Inne niespecyficzne leki przeciw-
lêkowe to buspiron i inhibitory wychwytu serotoniny �
SSRIs (fluoksetyna, paroksetyna, sertralina i fluwoksa-
mina). Buspiron, stosowany u kotów przy znaczeniu
moczem, mo¿e czasami wywo³ywaæ stany dezorienta-
cji i powodowaæ zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe (28).
Mog¹ mieæ miejsce równie¿ przypadki wyst¹pienia le-
targu lub niepokoju, a tak¿e stan nadmiernego pragnie-
nia. Przeciwwskazaniem do zastosowania jest cukrzy-
ca. Leki z grupy SSRIs s¹ z pewn¹ przesad¹ szeroko
polecane (np. fluoksetyna � Prozac) do stosowania m.in.
w stanach agresywno�ci u psów, stanach lêkowych
i zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych (np. gonienie
za w³asnym ogonem). Natomiast wad¹ wszystkich le-
ków zaliczanych do grupy SSRIs jest konieczno�æ sto-
sowania ich wcze�niej przez 2-3 tygodnie dla uzyska-
nia stanu stê¿enia stacjonarnego i d³ugie oczekiwanie
na wyst¹pienie efektu. Stosowane w celu t³umienia agre-
sywno�ci 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 ci�nienia krwi, a przy

przedawkowaniu mo¿liwe jest wyst¹pienie bloku serca.
Hydroksyzyna, pochodna difenylometanu, stosowana
jest u psów i kotów jako �rodek o dzia³aniu uspokajaj¹-
cym i anksjolitycznym. Dzia³ania niepo¿¹dane to dzia-
³anie uczulaj¹ce, po wiêkszych dawkach wystêpuje nie-
zborno�æ 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 pod-
ró¿ach z przekraczaniem stref czasowych � jet lag (36).
W medycynie weterynaryjnej praktycznie brak jest
zaleceñ do stosowania MT w stanach zaburzeñ beha-
wioralnych w oparciu o dobrze udokumentowane ob-
serwacje kliniczne. Mo¿e przyczyn¹ tego jest brak od-
powiedniego spopularyzowania wiedzy w�ród lekarzy
praktyków o efektach tego leku w szeregu stanach emo-
cjonalnych wystêpuj¹cych u zwierz¹t. Dodatkowym
wyt³umaczeniem tego stanu rzeczy jest to, ¿e syntetycz-
ny analog MT dopuszczony na rynku krajowym dla lu-
dzi w postaci tabletek (a 1 mg, 3 mg, 5 mg, Melatonina
� LEK-AM) nie jest wpisany na listê leków dla zwie-
rz¹t i ¿adna z firm farmaceutycznych nie prowadzi jego
promocji. Dane z pi�miennictwa 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 sepa-
racj¹ u czarnego nied�wiedzia po wybudzeniu ze snu
zimowego (39), w stanach lêku u psów wywo³anego
nadmiernym ha³asem (4) oraz u kurcz¹t w stanach stre-
su wywo³anego izolacj¹ (27). Wed³ug wstêpnych da-
nych, korzystny efekt dzia³ania MT w przypadkach sta-
nów lêkowych spowodowanych nadmiernym ha³asem,
izolacj¹ od w³a�ciciela lub podró¿¹ uzyskano u oko³o
80% leczonych psów (4).

Opis przypadków anormalnego zachowania psów,
przy których przydatno�æ leczenia przy u¿yciu MT

zosta³a wstêpnie potwierdzona (4)
1) Objawy lêkowe (fobie) u psów zwi¹zane z nad-

miernym ha³asem.
Nastêpuj¹ce rodzaje nadmiernego ha³asu mog¹ sta-

nowiæ przyczynê wyst¹pienia stanów lêkowych u psów:
fajerwerki, strza³y z broni palnej, grzmoty, niskie prze-
loty samolotów i helikopterów, ha³as powodowany
przez samochody ciê¿arowe, a nawet �piew ptaków (4).
Pierwszymi objawami narastania lêku jest nasilone zia-
janie i dr¿enie oraz chêæ ucieczki. Inne, czêsto wystê-
puj¹ce objawy to: skowyczenie, zanieczyszczanie domu
lub samochodu (bezwolna defekacja), grzebanie w zie-
mi lub drapanie dywanu albo pod³ogi, chowanie siê pod
meblami b¹d� w ³azience oraz szukanie sta³ego kon-
taktu z w³a�cicielem. Czasami niektóre psy staj¹ siê agre-
sywne lub nieruchomiej¹.
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2) Niepokój spowodowany pozostawieniem zwierzê-
cia samego w domu.

U psów dotkniêtych tego rodzaju lêkiem g³ównym
objawem jest ci¹g³e szczekanie lub skowyczenie przez
ca³y czas nieobecno�ci w³a�ciciela. Znane s¹ przypad-
ki, ¿e psy pozostawione w mieszkaniu zanieczyszczaj¹
moczem lub ka³em rzeczy w³a�ciciela.

3) Stany lêkowe zwi¹zane z podró¿¹ samochodem,
poci¹giem lub podró¿¹ samolotem zwi¹zan¹ z przekra-
czaniem stref czasowych.

Niektóre psy przewo¿one ró¿nymi �rodkami trans-
portu wykazuj¹ wzmo¿on¹ aktywno�æ ruchow¹, �lino-
tok, czasami wymioty oraz przyspieszenie oddechów
z nasilonym ziajaniem. Tym objawom mo¿e towarzy-
szyæ czêsto nietrzymanie moczu. Podawanie MT psom
ratowniczym w wiêkszo�ci przypadków niwelowa³o
stres towarzysz¹cy podró¿om zwi¹zanym z przekracza-
niem stref czasowych, umo¿liwiaj¹c im szybkie podjê-
cie pracy w miejscu wyznaczonym.

Obserwacje w³asne nad zastosowaniem MT w sta-
nach lêkowych u psów wywo³anych nadmiernym ha³a-
sem, pozostawieniem zwierzêcia samego w domu i stre-
sem zwi¹zanym z podró¿¹ oraz inne przypadki zasto-
sowania 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 wy³ado-
waniami 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 nie-
miecki � 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¿no�ci 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 × dzien-
nie (rano, wieczorem) na prze³omie starego i nowego
roku lub przed spodziewan¹ burz¹.

Wed³ug danych zebranych od w³a�cicieli, psy dotkniê-
te napadami lêku w wyniku nadmiernego ha³asu spo-
wodowanego grzmotami lub puszczaniem petard za-
chowywa³y siê w sposób podobny, w zale¿no�ci od skali
stanu lêkowego. Stosunkowo ma³o zaawansowane ob-
jawy lêku to: przyspieszenie oddechów, dr¿enie cia³a,
czasami skowyczenie i wzrost ruchliwo�ci. Bardziej
nasilone objawy lêku to: chêæ ucieczki, grzebanie, de-
fekacja, szukanie blisko�ci opiekuna, chowanie siê,
a nawet agresja w stosunku do obcych. Przy dobrze do-
branej dawce MT w stosunku do masy cia³a i zastoso-
waniu leku przed powitaniem Nowego Roku, to jest
30 XII wieczorem i 31 XII rano i wieczorem (lub tylko
31 XII 2 × dziennie) u wiêkszo�ci obserwowanych psów
opiekunowie stwierdzali pe³ne uspokojenie lub s³absze-
go stopnia uspokojenie z zanikiem najbardziej przy-
krych dla domowników przejawów anormalnego za-
chowania. U 5 mieszañców i jednego psa rasowego
(szpic wilczy) podawanie MT nie powodowa³o hamo-
wania objawów lêkowych.

2) Anormalne zachowania psów (lêk) zwi¹zane z po-
zostawieniem 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 prze-
dziale wieku 2-17 lat i o masie cia³a 9 do 60 kg.

Dawki leku ustalono w zale¿no�ci od masy cia³a
zwierz¹t i wynosi³y one 3 lub 5 mg/psa, 2 × dziennie
(rano, wieczorem) przed ka¿dym wyj�ciem z domu
przez okres 10 dni.

U jednego psa (mieszaniec, 5,5 roku, o masie cia³a
13 kg) oprócz lêku pojawia³y siê zaburzenia zachowa-
nia w postaci gonienia za w³asnym ogonem. W tym
przypadku lek podawano przez 14 dni w dawce 3 mg/
psa, wieczorem. U wiêkszo�ci psów objawy lêku (sko-
wyczenie, drapanie, kopanie do³ów w ogrodzie, agre-
sywno�æ w stosunku do innych psów) ustêpowa³y lub
by³y wyra�nie 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 przypa-
dek braku dzia³ania przeciwlêkowego w badanej gru-
pie 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 × dzien-
nie przed wyj�ciem opiekuna z domu, powodowa³a tyl-
ko czê�ciowe 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 �rod-
kowoazjatycki 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 daj¹-
ce efektywne wyniki zastosowano u pudla miniaturo-
wego (2 × 1,5 mg/psa w dniu podró¿y).

Z wywiadu wynika³o, ¿e wiêkszo�æ 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 minia-
turowy) dzia³anie leku by³o wyra�ne, objawy niepoko-
ju prawie ca³kowicie ust¹pi³y. U psa mieszañca (2 lata,
28 kg) pomimo stosowania MT codziennie przez 2 ty-
godnie (najpierw przez 7 dni � 1 × dziennie potem 7 dni
� 2 × dziennie po 5 mg) nadal wystêpowa³y objawy
niepokoju ³¹cznie z wymiotami i �linotokiem. Podob-
nie u drugiego mieszañca (6 lat, 20 kg) dawka MT
2 × 5 mg nie zapewnia³a poprawy. U owczarka �rod-
kowoazjatyckiego (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 lê-
kowych (skowyczenie i drapanie).

4) Inne zastosowania MT.
Inne zastosowania dotyczy³y jednego przypadku

starczej bezsenno�ci i obijania siê o meble u cocker
spaniela (13 l., 16 kg). MT by³a podawana przez 3 ty-
godnie, wieczorem w dawce 3 mg/psa ³¹cznie z pirace-
tamem (Nootropil in tabl. a 0,2). Dzia³anie uspokajaj¹-
cego tego leku sprawdzone zosta³o równie¿ u 6. agre-
sywnych, 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 podawa-
no 1 lub 2 × dziennie 5 mg przez 10 dni). U spaniela
z bezsenno�ci¹ po 5 dniach nast¹pi³a poprawa, pies za-
cz¹³ przesypiaæ ca³¹ noc. Podawanie samego piracetamu
nie zapewnia³o takiej poprawy. U 6 agresywnych suk
po zabiegu kastracji u¿yte dawki MT zapewnia³y lep-
sz¹ tolerancjê na za³o¿one ko³nierze oraz skutkowa³y
zmniejszon¹ aktywno�ci¹ ruchow¹ i wyd³u¿onym okre-
sem snu w ci¹gu doby. Zdejmowanie ko³nierzy i szwów
po zagojeniu siê ran pooperacyjnych by³o u³atwione.

Wstêpne obserwacje w³asne nad mo¿liwo�ciami
zastosowania MT u kotów

1) Nadmierna aktywno�æ ruchowa w godzinach noc-
nych.

Nadmierna aktywno�æ ruchowa u kotów w godzinach
nocnych mo¿e byæ bardzo dokuczliwa dla opiekunów.
Z wywiadu wynika, ¿e koty z nadmiern¹ aktywno�ci¹
budz¹ domowników, zrzucaj¹ ró¿ne drobne przedmio-
ty na pod³ogê, drapi¹ meble i dywany, czasami g³o�no
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 wygoje-
nia 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 aktywno�ci. Przyspieszy-
³o to tak¿e gojenie siê rany. U 11-miesiêcznego kota
obserwowano uspokojenie i wyd³u¿enie czasu snu.
Efektywne dzia³anie nasenne MT obserwowano rów-
nie¿ u drugiego kota domowego (1,5 roku), u którego
w ci¹gu 3 miesiêcy stosowania wystêpowa³o wyd³u¿e-
nie czasu snu w ci¹gu doby do 6-8 godzin. Przed lecze-
niem spa³ najwy¿ej 4-5 razy na dobê po oko³o 40 min.

2) Niepokój spowodowany pozostawieniem kota sa-
mego w domu.

Niektóre koty pozostawione same w domu wykazu-
j¹ ró¿nego stopnia objawy niepokoju, które mog¹ sk³a-
niaæ troskliwych opiekunów do zwrócenia siê o pomoc
do lekarza. Objawy tego niepokoju wed³ug danych z wy-
wiadów to: czêste miauczenie, zatrzymanie defekacji
lub za³atwianie siê poza kuwet¹, ograniczenie przyj-
mowania 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 po-
trzeby co 5-7 dni) i kota domowego (1,5 roku, 3 kg,

MT � 1 mg, 1 × dziennie wieczorem). U obydwu ko-
tów 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 wyso-
ko�ci. Wcze�niej kot otrzymywa³ fenobarbital (Lumi-
nal) � 15 mg, co 12 godzin. W trakcie leczenia feno-
barbitalem napady drgawkowe trwaj¹ce od 5 do 10 min.
wstêpowa³y na ogó³ co 2 dni. Po zastosowaniu (MT �
1 mg, 1 × dziennie, wieczorem) obserwowano skróce-
nie czasu trwania drgawek do 2 min. i wyd³u¿enie okresu
miêdzy wystêpowaniem kolejnych napadów drgawko-
wych.

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 rekon-
walescencji 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) otrzymu-
j¹cych MT � 1 mg, 1 × dziennie przez 10 dni. Nie ob-
serwowano ¿¹dnych dzia³añ niepo¿¹danych po poda-
waniu 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 wcze�-
niejsze doniesienia dr Aronson (4) o efektywnym dzia-
³aniu tego leku w przypadkach tego rodzaju stanów emo-
cjonalnych. Nale¿y podkre�liæ szczególne efektywne
dzia³anie MT obserwowane w naszych badaniach u psów
z napadami lêkowymi wywo³anymi nadmiernym ha-
³asem (odg³osy strza³ów, petard). Podanie MT w ter-
minie 31 XII (2 × dziennie � rano i wieczorem w dawce
3 lub 5 mg/zwierzê) zapewnia³o po¿¹dany poziom uspo-
kojenia dla st³umienia wiêkszo�ci objawów lêku w cza-
sie nocy sylwestrowej. Nasze wstêpne badania potwier-
dzi³y równie¿ przydatno�æ MT w znoszeniu anormal-
nych zachowañ u psów pozostawionych samotnie w do-
mu (mo¿na zaleciæ wyd³u¿one podawanie przez 10 dni
dawek 2 × dziennie 3 lub 5 mg/psa) lub u przewo¿o-
nych samochodem (zalecane podawanie leku 1 × na
2 godziny przed podró¿¹ lub 2 × w dniu podró¿y, w daw-
ce 3 lub 5 mg/psa). MT okaza³a siê równie¿ pomocna
w opanowaniu bezsenno�ci u starszego psa (1 przypa-
dek). Podawanie MT przez 10 dni po zabiegu kastracji
u 6 agresywnych suk skutkowa³o zmniejszeniem ich
aktywno�ci ruchowej i objawów agresywno�ci w sto-
sunku do obcych. Ca³kiem pionierskie okaza³y siê nasze
obserwacje nad mo¿liwo�ci¹ zastosowania MT w prak-
tyce weterynaryjnej u kotów. Wstêpne próby z MT
u kotów wskazuj¹ na mo¿liw¹ przydatno�æ tego leku
do: hamowania nadmiernej, nocnej aktywno�ci rucho-
wej, zapobiegania stanom niepokoju przy pozostawie-
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niu zwierzêcia samego w domu (dawka zalecana 1 mg/
kota) i ograniczania czêstotliwo�ci wystêpowania i czasu
trwania nocnych napadów drgawkowych. Stwierdzono
równie¿, ¿e MT dzia³aj¹c uspokajaj¹co u kotek po ka-
stracji, 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 zacho-
wania tych zwierz¹t pozwala zak³adaæ, ¿e lek ten mo¿e
byæ przydatny do t³umienia dokuczliwych dla w³a�ci-
ciela zaburzeñ behawioralnych. Dodatkowym czynni-
kiem przemawiaj¹cym za wprowadzeniem MT do sto-
sowania u psów i kotów jest brak dzia³ania toksyczne-
go tego leku. Dotychczas wykorzystywane w ró¿nych
przypadkach anormalnego zachowania zwierz¹t leki
neurotropowe cechuj¹ siê ca³ym szeregiem dzia³añ nie-
po¿¹danych, co u niektórych zwierz¹t ogranicza ich
zastosowanie w wyniku nie do koñca wyja�nionych
przyczyn wyzwalania siê stanów lêkowych i zaburzeñ
obsesyjno-kompulsacyjnych u psów i kotów. Takie za-
burzenia 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 po-
staci tabletek jest syntetycznym analogiem naturalnego
neurohormonu o odmiennym punkcie uchwytu dzia³a-
nia ni¿ inne leki psychotropowe i dziêki temu mo¿e sta-
nowiæ z wyboru jeszcze jeden skuteczny lek w terapii
niektórych anormalnych zachowañ u tych zwierz¹t.
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