Közismert a háziállatok jótékony hatása az ember közérzetére. De most már az is bebizonyosodott, hogy akár gyógyítani
is képesek. Az állatok gyógyító erejének elsôsorban az idôseknél, pszichológiai eredetû betegségekkel küzdôknél, szorongásos hajlamúaknál van nagy jelentôsége, de a gyermekekre is jótékony hatásúak és az immunrendszert is erôsítik.

Kutya-, macskaterápiával
az egészségért
Röviden a kutyaterápiáról
Már az ókori görögök szerint is a
kutyák képesek arra, hogy meggyógyítsák az emberek betegségeit, ezért
templomaikban nagy becsben tartották ôket. A 18. században az angliai
Yorkshire-ben pszichés betegek terápiájához használtak kutyákat. A 20. században Washingtonban háborús veteránok kezelésébe vonták be a négylábúakat. Az elsô nagy sikert ilyen terápiával Levinson érte el 1962-ben, amit
„A kutya mint ko-terapeuta” (The dog
as a co-therapist) tanulmányában
mutatott be. Eredményei szerint egy
fiatal fiúval való terápiás kapcsolatába
vonta be Jingles nevû kutyáját, akihez
végül a kisfiú beszélni kezdett (1).
A terápiás kutya
Sok-sok munkával töltött idôvel és
rengeteg gyakorlással tudjuk elérni azt,
hogy egy állat hivatalosan is részt
vehessen a gyógyításban. A jól képzett,
egészséges állatnak elôször egy úgynevezett temperamentumvizsgán kell átesnie, ahol megfigyelik, hogyan viselkedik
különféle stresszkeltô szituációkban
(erôs hangok, ismeretlen tárgyak közelében, képes-e az élelem megtagadására). Ezt követôen jön a gyakorlati vizsga,
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melynek során a kutyának és felvezetôjének egyaránt felkészültségérôl és
rátermettségérôl kell tanúbizonyságot
tennie terápiás helyzetben.
Háromfajta kutyaterápiát
különböztetünk meg:
— állatasszisztált terápia (AAT):
egy meghatározott célcsoport
számára, adott céllal történô
terápiás foglalkozás,
— állatasszisztált aktivitás (AAA):
egészséges embereknek tartott, kikapcsolódást, feltöltôdést
vagy információátadást szolgáló terápia. Például a kutya
gazdájával ellátogat az iskolába és bemutatóval, állatsimogatással egybekötött elôadást
tartanak az állatvédelem jelentôségérôl,
— állatasszisztált pedagógia (AAP):
az állatok az oktatásban, a közösség építésében kapnak szerepet (1).
Szívbetegségekre kutyaterápia
Egy amerikai kutatás szerint a
kutyaterápiának már rövid távon is
jótékony hatásai vannak a szívbetegségekre. A kutatók 76 szívbeteg

embert vizsgáltak. Mindegyikük 12
percnyi látogatást kapott egy embertôl, vagy pedig egy embertôl és kutyájától. A kontrollcsoport tagjai nem
fogadtak látogatókat. A kutyákat kifejezetten úgy tanították be, hogy feküdjenek az ágyra és foglalkozzanak a betegekkel. A kutatók közben monitorozták
a betegek vérnyomását, a káros, ún.
distressz hormonok felszabadulását
és egyéb, a szívbetegségre jellemzô
mérhetô értékeket. A megfigyelési idôszak elôtt és után egy, a szorongást
vizsgáló tesztet is végeztek a betegekkel. A szorongás 24%-kal csökkent
azon betegek körében, akiket meglátogatott a terápiás kutya; 10%-kal csökkent akkor, amikor csak ember látogatta meg ôket. Azon csoportnál, akik
nem kaptak látogatókat, az értékek
nem változtak. A kutyák ráadásul 17%os csökkenést értek el az epinefrin
stresszhormon szintjében, míg az
emberi látogatók csak 2%-nyit. A hormonszint 7%-kal nôtt azon betegeknél,
akik nem kaptak látogatókat. Hasonló
javulást figyeltek meg egyéb értékekben is. A tanulmány azt mutatja, hogy
a terápiás kutyák még rövid távon is
jótékony fiziológiai és pszichoszociális
hatással vannak a betegekre (2).

Egy svéd kutatás során tíz olyan hölgyet hívtak meg az egyetemre, akiknek
kan labrador kutyájuk volt. A megfigyelés egy szobában zajlott, kerek egy órán
keresztül. Az óra elején a gazdák három
percen át simogatták, dédelgették a
kutyájukat, utána viszont csak nyugodtan üldögéltek a székükön. Közben
folyamatosan mérték a szívritmusukat,
és összesen hét alkalommal, katéteren
keresztül vért vettek tôlük és a kutyájuktól is. A vérmintából három hormonszintjét határozták meg. Az eredmények
szerint a simogatás alatt a kutyában és
a gazdában is megnôtt az oxitocin szintje. A másik két hormon (kortizol és inzulin) koncentrációja és a szívritmus nem
épp a várakozásoknak megfelelôen alakult, aminek a vizsgálat résztvevôinek
alacsony száma és a kutyák mozgása
is oka lehet (3).
Deborah L. Wells tanulmánya szerint
a kutya a gazda keringésére is hatással van, csökkenti a vérnyomást és a
koleszterinszintet, valamint segíti a felépülést a súlyos betegségekbôl is, például agyvérzésbôl, de akár elôre jelezheti a különféle rohamokat is (4).
Kutyaterápiával
a fizikai aktivitásunkért
A The American Journal of Public
Health folyóirat egyik tanulmánya szerint

azok a családok, ahol van kutya, a
gyerekek jóval aktívabbak fizikailag.
Kevésbé szenvednek allergiában,
asztmában és különféle bôrbetegségekben, ráadásul a gyerekekkel együtt
nevelkedô kutya segít a szociális, az
érzelmi és az értelmi képességek fejlôdésében is. A kutyatartás a felnôttek
egészségére is pozitívan hat, ôk
ugyanis a sétáltatások és a kutyával
való játék miatt szintén többet mozognak. Ugyan a háziállat gondozása felelôsséggel és pluszmunkával is jár,
hatása ugyanakkor mégsem elhanyagolható a szellemi és a fizikai állapotunkra. Az ebek fizikai érintése csökkenti a vérnyomást, kiegyenlíti a légzést, ezzel pedig jelentôsen tudja mérsékelni a feszültséget, a szorongást és
a fájdalomérzetet (5).

bajban lévô gazdájának, sôt akár a mentôk telefonszámát is tudja tárcsázni (6).

A kutya jelzi
a hipo- és hiperglikémiát is
Léteznek olyan kutyák, amelyek
képesek kimutatni a hiperglikémiát: ezek
az állatok felismerik azokat a jeleket,
amelyek arra utalnak, a gazdájuknak
magas a vércukorszintje. Szaglással
tudják felismerni a hipo- és hiperglikémiát, így könnyen tudja figyelmeztetni a
beteget. Szükség esetén az állat akár ki
tudja majd nyitni a hûtôajtót, hogy
onnan cukortartalmú gyümölcslét adjon

Macskaterápiával elért
kutatások és eredményeik
A Minnesota-i Egyetemen 4435 felnôtt korú (30 és 75 év közötti) résztvevôt vizsgáltak, akiknek 55%-a (2435
felnôtt) tartott otthon macskát. A kutatás tízéves idôtartama alatt nyomon
követték a gazdák halálozási okát, úgy,
mint például stroke vagy szívroham.
Eredményeik szerint a macskatulajdo-

Röviden a macskaterápiáról
Kutatási eredmények szerint mûszerekkel igazolható, hogy ha az ember
egy doromboló macskát tart az ölében,
mintegy 20%-kal csökken a vérnyomása. Akik pedig még együtt is élnek házi
kedvenceikkel, azoknak tartósan alacsonyabb a koleszterinszintjük, a vérnyomásuk, valamint a stresszszintjük. A macska simogatása csökkenti gazdája
feszültségét, de képes enyhíteni a gyomorfájását vagy éppen erôsíteni az
immunrendszert. A „terápiás” macskák
különösen hasznosak Alzheimer-kóros
betegek kezelésében is, serkentik
ugyanis az érintettek memóriáját és viszszahozzák elfelejtett érzelmeit (7, 8).

Folytatás a 34. oldalon

ÉLELMEZÉS 2016. július—augusztus

33

Folytatás a 33. oldalról
nosok kisebb arányban haltak meg
szívroham következtében. A kutatók
magyarázata erre, hogy a háziállat
simogatása és dorombolása csökkenti a vérben a stresszhormon szintjét,
oldja a szorongást, csökkenti a vérnyomást és a szívfrekvenciát (9).
Ashley Ransley éveken át küzdött
anorexia nervosával (testtömege 44
kg), az orvosai szerint már csak
„néhány éve volt hátra”. Többször
figyelmeztették a veszélyekre, ô mégsem tudott változtatni az életén. A
segítséget egy, a kertjükben sétálgató,
alultáplált macska adta. Ezután minden nap rendszeresen etette, vagyis
megkezdte hizlalását. Ezzel egy idôben az ô étvágya is visszatért (10).
A terápiás macskák „megvédhetik”
a gyermekeket az asztma kialakulásától.
Egy kutatás során 448 gyermek családi
esettörténetét követték nyomon az allergia és az asztma szempontjából, kiemelten a születéstôl az ötödik születésnapig tartó idôszakban. Minden gyermek otthonából pormintát vettek, és
megvizsgálták annak macskaallergén-

szintjét (ezek olyan részecskék, amelyeket a macskák hordoznak, és amelyekrôl korábban azt gondolták, hogy az
asztmások tüneteit okozzák). A veszély
40%-kal kisebb lett a macskatartóknál,
azonban sajnos ez nem minden esetben igaz, mert, ha az anya és a gyermek is asztmás, akkor a macska jelenléte problémát okozhat. Azoknak, akik
aggódnak a gyermekkori macskaallergia miatt, célszerû korlátozniuk azokat a
helyeket a házukban, ahová bemehet a
macska. Nem szabad hagyni, hogy a
macska a gyermek ágyában aludjon,
és utána kell nézni azoknak a kezeléseknek és megoldásoknak, amelyek korlátozzák az allergének mennyiségét a
macska bundájában (11).
A State University of New York at Buffalo-n magasvérnyomás-betegségben
szenvedô olyan brókereket vizsgáltak,
akik macskát vagy kutyát tartottak. A
stresszes helyzetekben kevésbé emelkedett meg a vérnyomásuk, mint a kisállatot nem tartó munkatársaiknál. A vizsgálat megkezdése elôtt a kutatásban
részt vevô brókerek átlagos, nyugalmi
vérnyomásértéke 160/104 Hgmm volt,
az ACE inhibitoros (lisinopril) kezelésnek köszönhetôen ez az érték átlagosan 123/83 Hgmm-re csökkent. A keze-

lés elôtt a stresszteszt hatására a pulzusszám átlagosan 21 dobbanás/perc
értékkel nôtt, a szisztolés és a diasztolés vérnyomásérték 18—18 Hgmm-rel. A
vizsgálat megkezdésekor véletlenszerûen a résztvevôk felének adtak egy kutyát vagy macskát házi kedvencnek a
terápia kiegészítéseként. A kutatáshoz
hozzátartozik, hogy a részt vevô brókerek több mint öt éve egyedül éltek, és a
kísérletet megelôzô öt évben nem volt
kutyájuk vagy/és macskájuk. Hat hónappal késôbb a vizsgáltaknak ACE
inhibitor gyógyszert adtak, és újra megvizsgálták ôket (ellenôrizték a pulzusukat, vérnyomásukat). Azt találták, hogy
stressz hatására a vérnyomásszint a
kísérlet elôtti szintig emelkedett az állatot nem tartó brókerek körében. Ehhez
képest az állattartó brókerek vérnyomása stressz hatására csak fele akkora
mértékben emelkedett, mint a kisállat
nélkül élô csoporté. A kutatás következtetése, hogy a macskák és a kutyák jobban kontrollálják a vérnyomást, mint az
ACE inhibitorok (12).
Hartmann Eszter
táplálkozástudományi szakember
Lelovics Zsuzsanna
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