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L)zoopsychologia nauka badająca reakcje zmysłowe, instynkty i zachowa-

nie się zwierząt, źródła i mechanizmy zachowania oraz stosunki między osobni-

kami jednego lub różnych gatunków z psychologicznego punktu widzenia

') Etologia - nauka o zachowaniu się zwierząt, jeden z kierunków badań w

zoopsychologii, dotyczy wrodzonych reakcji zwierząt w warunkach naturalnych,

r) psychoirzjologia zakres badań zpograniczapsychologii eksperymental-

nej i fizjologii obejmujący problemy wzajemnego związku procesów psychicz-

nych i irzjologicznych.
r) psychosomatyka - pogranicze psychologii i medycyny. Dotyczy przyczyn

i ieczenia. chorób somatycznych powstających pod wpływem przeżyć psychicz-

nych np, choroba wrzodowa żołądka spowodowana stresem

,,Somatyczne" teorie strcsu i adaptacji

nLZm.



nizm uwalniania adrenaliny podczas stresu powstające-
go pod wpływem czynników psychicznych. Współcze-
śnie ten rodzaj stresu określa się mianem stresu psycho-
gennego lub emocjonalnego.

Poglądy Bemarda i Cannona opierały się głównie o
badania nad procesami fizjologicznymi odzwierciedla-
jącymi stan zdrowia organizmu. Hans Selye (14), który
dokonał kolejnego, znacznęgo postępu w badaniach nad
adaptacją oparł swoje poglądy o obserwacje zjawisk
chorobowych. ZalważyŁ, że wiele jednostek chorobo-
wych zaczyna się od różniących się od siebie objawów,
które nazwał niespecyficznymi i prowadzi, w zasadzie,
dojednej reakcji endokrynnej, polegającej na aktywacji
nadnerczy. Reakcję organizmu narożne, szkodliwe czyn-
niki takie jak ekspozycja na zimno. patzen7a, działanie
dr ażniący ch sub stancj i chemicznych, us zko dzeni a chi-
turgiczne itp. nazw ał stres em. O strą fazę poj awiaj ącą się
podczas pierwszego okresu reakcji Selye nazwał (15)
,,faząalarmową:'. Reakcję na chroniczne lub często po-
wtarzane ostre bodzce środowiskowe określił jako uogól-
niony wysiłek organizml w kierunku przystosowania do
nowych warunków, mianując ją ,,zespołem ogólnego
przystosowania" (ang. general adaptation syndrom
GAS). Prócz tego opisał wiele ,,niespecyficznych" zmian
w postaci zaniku grasicy i węzłów chłonnych, hamowa-
nie reakcji zapa|nych, mobilizację cukru we krwi, roz-
wój owrzodzeniażołądka i jelit jako odpowiedżnawle-
le czynników róznego pochodzenia o charakterze stre-
sorów. Według Sely'ego do zmian tych dochodzi po
uczynnieniu podwzgotza, które produkuje czynnik po-
bldzający przysadkę do wzmozenia sekrecji ACTH, a

to z kolei powoduje uwolnienie kortykoidów zkory nad-
ner czy. Zatem koncepcj a,,niespecyfi czno ści" procesów
adaptacyjnych Selye'go polegała na wykazaniu istnie-
nia tej samej reakcji wykonawczej (eferentnej) dla wie-
lu różnego rodzaju impulsów, docierających róznymi
drogami wstępującymi (aferentnymi). Teoria stresu Se-
ly' e go po dokonaniach C annon a była znaczny m o s iągni ę-
clem w zrozumlenlu zjawisk adaptacyjnych. Do dziś nie-
podważalnym atutem prac Sely'ego było wyjaśnienie roli
c si podwzg orzow o -przysadkowo-korowo-nadnerczowej
oraz zwrocenie uwagi na rozwój wspomnianych proce-
sów patologicznych jako następstw reakcji stresowej.

Rola psychiki w plocesach adaptacyinych
W rozwoju badań nad stresem i adaptacją lata siedem-

dziesiąte przyniosły serięznaczących prac nad wpływem
psychiki zw lerząt, wyrażanej odpowiednim sposobem
zachowania się behawiorem - na procesy adaptacyj-
ne, a także nad powiązaniami pomiędzy behawiorem a
odpowiedzią endokrynną podczas procesów adaptacji i
stresu. Na istnienie systemu modulacji przez czynntki
nerwowe i psychiczne l zwierząt wskazywało kilka
pierwszych prac z tego zakresu. W 1970 r. interesujące
badania przeprowadzili Kvetnanski i Mikulaj (1l), wy-
kanlląc decydujący wpływ psychiki na przebieg reakcji
endokrynnych. Podczas swych eksperymentów kilkakrol
n i e p o ddaw ali zw ierzęta stre sowi unieruchomieni a. Efek-
tem pietwszej ekspozycji był podwyższony poziom kor-
tykoidólł. Ponowne zastosowanie tego samego czynni-

ka stresowego powodowało głównie wzrost poziomu
katecholamin. Powyższe obserwacje skłoniły autorów
do wniosku, że dzięki czynnikom psychicznym dokonu-
je się zmiana charakteru adaptacyjnej reakcji flzjologicz-
nej (endokrynnej) Polega ona na tym, że odpowiedz
korowo-nadnerczowa na stres somatyczny i wzrost kor-
tykoidów zostaje zastąpiona aktywacją rdzenia nadner-
czy i w ztostem poziomu katecholamin, charakterystycz-
nych dla stresu psychogennego. Był to jeden z pierw-
szy ch pr zy czynków w skazuj ący ch, że sp o s ób o dp owie -

dzi stresowejleży w drodze aferentnej, to znaczy wstę-
pującej, po której impulsy powstające pod wpływem
bodzców zęwnętrznych doprowadzane są do wyższych
struktur netwowych, angahljąc psychikę, i podczas któ-
rej podlegająanallzie, i ewentualnej modulacji. Wyniki
tych proce sów uj awniaj ą się dro gą eferentną (wykonaw-
cz{ w postaci reakcji adekwatnej do siły czynnlka ze-
wnętrznego.

Podobnie badania Masona (13) i Suzuki (16) ekspo-
nowały wpływ czynników psychicznych na reakcję hor-
monalną organizmu. Wspomniani altorzy odkryli, że
czynnik stresowy prowadzi do reakcji stresowej tylko
wtedy j e ś li zw ier zę wykaże obj awy p obudzeni a emo cj o -
nalnego. Stwierdzili, że zawartość typowych dla reakcji
stresowej kortykoidów u róznych gatunków zwierząt
(małp Rhesus podczas stresu tetmicznego lub u psów
poddawanych intensywnemu treningowi ftzy cznemu)
była zwiększona jeśli zwierzęta podlegały odpowiednio
silnym emocjom, wywołującym uczucie dyskomfortu lub
zagrożenia. Bodźce psychiczne okazały się jednymi z
naj ważniej szych modulatorów, uruchamiaj ących odpo-
więdź organizmu w stresie somatycznym, powodowa-
nymprzez czynniki ftzyczne. Według Masona (l3) ba-
dania te wykazały, ze wbrew wcześniejszej koncepcji
Sely'ego, w pewnych sytuacjach stres jest reakcją,,spe-
cyflczn{', poniewaz na konkretną uprzednio poznaną
sytuację zwierzęta reagują zawsze w ten sam sposób, z
p ełnym zaangażow aniem pro c e s ów p sychi c zny ch,

Znaczący postęp w rozumieniu procesów adaptacji i
stresu dokonał się za sprawąbadań prowadzonychprzez
grupę prof. Weissa (17), pracującąprzy uniwersytecie
Rockefellera w Nowym Jorku, dzięki którym udowod-
niono empirycznie u gryzoni laboratoryjnych, że zwie-
rzę poddawane niekorzystnym dla siebie czynnikom ze-
wnętrznym może rozwijać nie jeden, lecz dwa równo-
rzędne rodzaje odpowiedzi: hormonalną lub behawio-
ralną. Nowość tego spostrzezenia polegała na tym, że
odpowiedzi te rozwijały się na zasadach odpowiedzi al-
ternatywnej . Oznacza to, ze podczas procesów adapta-
cyjnych uruchomienie odpowiedzi behawior alnej czyli
zmlana zachowania na bardziej aktywne, powodowało
brak zmiany statusu hormonalnego w obrębie osi pod-
w zgórzow o-przysadkowo-korowo-nadnerczowej, częgo
dowodem był względnie stały poziom kortykoidów we
krwi. I odwrotnie, aktywacja osi podwzgórzowo-koro-
wo-nadnerczowej wpływała na obniżenie aktywności
behawioralnej lub utrzymanie jej na poprzednim pozio-
mie. Na marginesie warto dodać, że od tego okresu moz-
na przyjąć początek rozwoju nowej gałęzi nauki obec-
nie zwanej psychoneuroendokrynologią lub o gólniej psy-



choneurobiologią której osiągnięcia stały się podstawą
badań nad dobrostanem zwierzątiprzesądziły o współ-
czesnych kierunkach rozwoju prawa dotyczącego dobro-
stanu i ochrony zwterząt.

Jakkolwiek koncepcja Weissa stała się solidną pod-

inne zaś hormonalną. Do zrozumienia tego stanurzeczy

ną determinowaną dziedzicznte i aktywuj ącej jedną z
obydwu możliwych odpowiedzi.

Współczesne koncepcje tiziologii
i patologiiadaptacii

Ostatecznego zebrania i nakreślenia z panujących
wówczas koncepcji pełnego, z psychobiologicznego
punktu widzenia, modelu adaptacyjnego dokonali Dant-
Żer i Mormede (6). Ich wkład nie polegał tylko na upo-
rządkowaniu zjawisk i sporządzeniu schematu (ryc. 1).

Rozszerzyli i uściślili pojęcie zawężone
przez Leshnera tylko do czyn cznych. W
Świetle ich koncepcji pojęcie to iwośó (per-

nia się, w zalężności od nasilenia i częstośct powtarza-
nia konkretnych sytuacji lub wykonywania jakichś za-
dań, u zwlerząttworząsię odpowiednie zasoby pamięci
długoterminowej (synteza białek pamięci) i pamięci
chwilowej (powstawanie obwodów rewerberacyj nych),
która jednak posiada mniejsze znaczen:rę dla procesów
adaptacyjnych. Zasoby te, dzięki którym przechowywa-
ne sąwzorce impulsacji nerwowej pełniąważną modu-
lującą funkcję drogi aferentnej,
powiedzialnej za rodzaj odpow
monalnej lub behawioralnej).
modelu adaptacyjnymDantzera i Mormćde ,,stan móz-
gu"jest czynn
jęciu i analizi i

dopuszczaniu
rowych. uruch

Ryc. 1. Psychoneuroendokrynologiczny model adaptacji. R.
Dantzeą P. Mormóde, 1983
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zachowania się poprzez zwiększenie aktywności moto-

rycznej (rucho
stowi sekrecji
wrotna droga
ności między
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P sychone uroendokrynna koncepcj a istoty
mechanizmów, dzięki którym dokonuje się
adaptacj a organizmu zw ierzęce go nakreśli-
ła ogólny schemat reakcji fizjologicznych i
psychicznych organizmu, maj ących miej sce
tuż po zadziałanil nowej, niekorzystnej sy-
tuacji wymagającej przystosowania. Nie
uwzględniała wielu szczegołow oraz dal-
szych konsekwencji tych reakcji, które w za-
leżności od siły bodźców zewnętrznych i
natury czynników wewnętrznych prowadzą
do pełnej gamy następstw: od całkowitego
przystosow ania, ptzez poczucie dyskomfor-
tu, rozwoju chorób aż do śmierci. Dlatego
cennym uzupełnieniem byĘ prace Henry'ego
(9), który bltżej zbadał te procesy i w opar-
ciu o reakcje psychoendokrynne stworzył
model (ry c. 2) wyjaśniaj ący gęnezępowsta-
wania chorób psychosomatycznych, w kto-

rych objawy powodowane sązmianami czyn-
nościowymi i organicznyml powstałymi
wskutek działania stresu somatycznego (fi-
zjolo gicznego) i psychogenne go (emocj onal -

nego). Do takich chorób można zaliczyc
m.in. nerwice, nadciśnienie tętnicze, choro-
bę niedokrwienną serca, owrzodzeni e żołąd-
ka i dwunastnicy, obniżenie lub podwyższe-
nie funkcji rożnych narządów itp.

Istotę tego modelu mozna przedstawic
następująco: powstające pod wpływęm roż-
nych bodźcow impulsy nerwowe, na drodzę
aferentnej są poddawane analizie, polegają-
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cej na porównywaniu ichzwzorcami impulsacji powsta-
łymi pod wpływem poprzednich doświadczeń oraz mo-
dulacji przez czynniki genetyczne, wpływające na osob-
ntczą wr aż|iwośó (lub odporność) układu nerwowego.
Następnie sąkierowane do ciała migdałowatego lub prze-
grody i pławikonika (hipokampa), które decydują o ty-
pie odpowiedzi. Aktywacla ciała migdałowatego powo-
duje pobudzenie behawioralne, objawiające się wzmo-
żlnąaktywnością motoryczną (walka, ucieczk a, zmiana
statusu socjalnego w grupie), a więc dochodzi do czyn-
nego przeciwstawiania się (ang. coping) bodźcom stre-
sowym. Może dojść do wyzwolenia agresji i zwiększo-
nej mobilności. Zwierzęw pełni kontroluje sytuację za-
grożenta. Pobudzony zostaj e układ współczulno-rdzenio-
wo-nadnerczowy, częgo efektem jest wydzielanie adre-
naliny i noradrenaliny. U samców dochodzi do wzmoze-
nia produkcji gonadotropin i testosteronu, Gdy pobudze-
nie obejmie przegrodę i pławikonik (hipokamp) normal-
ne zachowanie się zwierzęcia ulega stłumieniu. Obja-
wia się to skrajnym obnizeniem aktywności motorycz-
nej (ang. freezing behaviour), zwrcrzętraci kontrolę nad
sytuacją stresu, przestaje panować nad swym terytorium
(ll zwierząt dzikich), następuje obniżenie jego statusu
socjalnego w grupie lub stadzie. Samice redukująfunk-
cje rozrodcze i macierzyńskie. Tym objawom towarzy-
szy w zbudzeni e układu o s i p o dwz g ór zow o -przy s adko -

wo-korowo-nadnerczowej i zmniejszenie produkcji te-
stosteronu u samców. Pierwszy typ reakcji jest charak-

Ryc. 2. Mechanizm powstawania chorób psychosomatycznych u zwierząt.
J. P. Henry, 1976

terystyczny dla osobników silnych o cechach dominują-
cych, zaś drugi dla zych, ustępujących,
stojących niżej w r m grupy lub stada.

W uzupełnieniu związktl pomiędzy
czynnikami psychicznymi a rozwojem procesów pato-
logicznych Henry (l0) określił warunki w jakich docho-
dzi do aktywacji katecholamin lub kortykoidów. Stwier-
dził, że ukł ad w s p ó łc zulno -r dzeni ow o - nadnerc z o wy j e st

aktywowany w wyniku silnej presji psychicznej zwie-
rzęcla, powodującej zwiększenie aktywności w kierun-
ku uzyskania konkretnego, przedmiotowego celu takie-
go jak źywność, woda, schronienie, towarzystwo innych
osobników, dominacja w stadzie. W przeciwieństwie do
tego układ podwzgorze-przysadka-kora nadnerczy bę-
dzie aktywowany w warunkach niepewności, pasywno-
ści, kiedy zwterzętanie mogąprzeciwstawić się streso-
wi lub w jakikolwiek sposób uciec od jego żrodła.

Koniec lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku
zaowocował szeregiem badań nad adaptacją i stresem
idących w dwóch, nieza|eżnych kierunkach. Jeden doty-
czył charakterystyki i opisu zachowań się zwierząt w
róznorodnych sytuacjach stresu socjalnego, hierarchii w
grupie lub stadzie, opisu różnych stereotypii w zacho-
waniu się zwierząt; ogólnie biorąc był to kierunek czy-
sto behawio ry sĘ czny,rozpatruj ący cechy zachowania się
z lwzgIędnieniem zmienności u poszczególnych osob-
ników lecz również uogólniający cechy behawioralne
gatunkowe. Badano tzw. behawior gatunkowy i indywi-



{4)

a także u
e badania
niał reak-

cje ho wystawione-
go na e, dokonując
wielu olu endokry-
n emw ech-
n azdo an7a

h chud ych.
W połowie kolejnej dekady odnotowano znaczny roz-

wój psychobiologii (psychoneuroendokrynologii oraz
neuroendokrynologii) dzięki wyj aśnieniu podłoża oraz
fizjologicznej roli stereotypii w procesach adaptacji u
zwierząt. Zjawisko występowania stereotypii było zna-
ne hodowcom od dawna (1, 7). Wiedziano, że zwterzęta
wykazujące zmienione zachowanie się należy elimino-
wać z hodowli, jednak mechanizm powstawania owego
nietypowego zachowania nie był znany. Dopiero Cronin
i wsp. (4, 5) w oparciu o model Dantzeta i Mormćde (6)

chroni organizm przed chorobami psychosomatyczny-
mi. Zatem stereotypie nie tylko zmieniają właściwe dla
danego gatunku wzorce zachowań lecz powodĄą, że
zmiana zachowania na aktywną chociaż w swej istocie
pat
gul
prZ
środowiskowych jest znaczn7e niższy (8).

Prace Cronina, kontynuowane później przez lnnych
autorów, badaj ących podłoże farmakologiczne stereoty-
pii, przyniosły nowe dowody na trafność i uniwersal-
nośó koncepcji adaptacj t, zawatlej w modelu Dantzera l,

Mormóde, poniewaz wykazały, że wobec chronicznego
zagrożenia nie tylk
lecz i patologiczny
endokrynnej wuruc
go.

Zatem uniwersalność wspomniane go, psychoneuroen-
dokrynologicznego modelu polega równiez na tym, że
wyjaśnia mechanizmy adaptacyjne zarówno podczas stre-
su ostrego lub podostrego jak i przewlekłego (chronicz-
nego), w przebiegu których reakcje przystosowawczę
po.dąząąrożnymt, nie w pełni dotąd poznanymi droga-
m1.

W ostatniej dekadzie dwudziestego wieku obserwuje
się pozorne zmn iej szeni
gres badań związanych
Jakkolwiek powstało w
nie obserwowano pow
koncepcji adaptacyjnych. W tym czasie określenie ,,stres"
częściej kojarzono ze stresem oksydacyjnym, na temat
którego odnotowano bar badań,
nlżztradycyjnym, fizjol go sło-
wa. Jakkolwiek obydwa iczny i
stres oksydacyjny dotycząinnych obszarów funkcji or-

ganizmlnależy wspomnieć o nielicznych próbach (18)
Źnalezięnia połączeń p omiędzy obydwoma rodzaj ami
zj aw isk pr zy s to s o w aw czy ch p opr ze z zna7e zient ę w sp ó 1 -

nych dla obydwu ich typów reakcji endokrynnych
podczas stresu oksydacyjnego, wywoływanego ekspo-
zycjązwierzątna ozon.

Pomimo ugruntowanej pozycj i psychoneuroendokry-
nologii ijej osiągnięc w badaniach nad adaptacjąi stre-
sem wiedza ztego zakresu w naszym kraju zdaniem
autola jest znikoma i fragmentaryczna wśród środo-
wisk lekarskich, studenckich i nauko\\rych. Pomimo upĘ-
wu czasu, od znaczących dokonań w tej dzledzinte i
wymaganego dystansu na udowodnienie ówcześnie no-

wych koncepcji, nie znalazły one miejsca w kĄowych
pódręcznikach i skryptachz fizjologii i patofi"jologii
Żwierząt. Należy wyrazić nadzieję, ze w nowych pro-
gramach studiów, uwzględniających wymogi Unii Eu-
ropejskiej, znajdzie się miejsce na omawianą grupę za-
gidnień, zwłaszczaw ramach nowych, zintegrowanych
przedmiotów takich jak ,,dobrostan zwierząt", którego
6rak na naszych Wydziałach zwrocił uwagę unijnych
ekspertów
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