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rzących określone wzory oraz wskazówek olfaktorycznych i magnetycznych. 
Okazało się, że kraby znakomicie radziły sobie z rozpoznawaniem kryjówek 
bezpiecznych i niebezpiecznych, ale tylko wtedy, gdy nie zmieniano orientacji 
wyjściowej położenia kraba względem kryjówek – odchylenie w ustawieniu 
kraba w stosunku do pierwotnego położenia podczas zapamiętywania lokali-
zacji kryjówki skutkowało błędami. Stąd wniosek autorów eksperymentu, że 
kraby te nie tworzą map poznawczych, zapamiętują natomiast ruchy swoich 
odnóży – wskazówki wzrokowe oraz olfaktoryczne i magnetyczne nie mają 
dla nich znaczenia. Autorzy w następujący sposób podsumowują wyniki prze-
prowadzonych badań: „Dane te świadczą o szybkim uczeniu się [przez kra-
by – A.S.] unikania (ang. swift avoidance learning) i różnicowania bodźców, 
co pozostaje w zgodności z przypuszczeniem, że zwierzęta te odczuwają ból. 
[…] Dane z tych i innych studiów […] wykraczają poza ideę, w myśl której 
skorupiaki reagują na szkodliwe bodźce jedynie odruchem nocyceptywnym. 
Zademonstrowano natomiast długotrwałą zmianę motywacji, umożliwiającą 
uczenie się różnicowania bodźca. Być może taka zmiana motywacji i ucze-
nie się mogą pojawić się bez nieprzyjemnego doświadczenia, chociaż Gentle 
uważa, iż w przypadku ptaków jest to wątpliwe. Jeśli jednak przyjmiemy taką 
możliwość w wypadku bezkręgowców, powinniśmy przyjąć ją również w przy-
padku kręgowców”20.

Bodźce rozpoznane przez nas jako nieprzyjemne wyraźnie zatem modyfi -
kują zachowanie skorupiaków, a modyfi kacja ta wydaje się przejawem uczenia 
się, nie zaś wyłącznie prostego działania odruchowego bazującego na nieświa-
domie przetwarzanej informacji z receptorów bólu. Czy nie możemy jednak 
nadal twierdzić, że zwierzęta te,  pomimo zaangażowania złożonych procesów 
poznawczych w wykonywane zadanie, nie miały odczucia bólu? 

BÓL BEZ ODCZUWANIA BÓLU?

W jakiej mierze istotny jest udział wyższych – czy bardziej złożonych – 
procesów poznawczych w doświadczaniu bólu, pokazuje przykład zjawiska 
asymboli bólu (ang. pain asymbolia) u ludzi. Nikola Grahek, opisując to zabu-
rzenie odczuwania bólu, zauważa, że w wyniku uszkodzenia prawdopodobnie 
tylnej części wyspy i wieczka ciemieniowego dochodzi do utraty zdolności 
interpretacji emocjonalnej, a co za tym idzie, do braku reakcji emocjonalnej 
na bodziec bólowy. Ponieważ u pacjentów z asymbolią bólu obszary kory 

20  Tamże, s. 358. Zob. M.J. G e n t l e, Pain Issue in Poultry, „Applied Animal Behaviour Sci-
ence” 2011, t. 135, nr 3, s. 252-258; C.M. S h e r w i n, Can Invertebrates Suffer? Or, how Robust is 
Argument-by-Analogy?, „Animal Welfare” 10(2001) Supplement 1, s. 103-118.
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somatosensorycznej często pozostają nieuszkodzone, potrafi ą oni nie tylko 
lokalizować swój ból, ale także określać jego charakter i intensywność, nie 
odczuwają jednak bólu jako nieprzyjemnego. Można zatem wnosić, że moż-
liwy jest „ból bez odczuwania bólu”21. 

Konkluzja ta niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje dla rozumienia 
zachowań zwierząt tych gatunków, które nie spełniają jednego bądź żadnego 
z dwóch kryteriów odczuwania bólu. Oznacza bowiem, że chociaż – być może 
– zachowują one aktywność nocyceptywną, to skoro nie zdradzają dalszych, 
behawioralnych oznak bólowych, mogą być traktowane jak pacjenci z asym-
bolią bólu, czyli jako istoty, dla których bodźce bólowe nie są przykre. Na-
leżałoby zatem zadać także pytanie, czy zwierzęta, w odniesieniu do których 
nie potrafi libyśmy stwierdzić, czy ich układ nerwowy przejawia aktywność 
nocyceptywną, a które zdradzają jednak oznaki zachowań bólowych, nie po-
winny być traktowane jak kartezjańskie maszyny, jako nieodczuwające bólu, 
a jedynie reagujące tak, jak gdyby go odczuwały.

Przywoływane w zacytowanym przeze mnie fragmencie artykułu Mageego 
i Elwooda ustalenia Michaela Gentle’a oraz C.M. Sherwina podają w wątpli-
wość zasadność odmawiania zwierzętom zdolności doświadczania bólu tylko 
dlatego, że nie mają one wystarczająco zaawansowanych stanów poznawczych. 
Sherwin nie zgadza się nawet uznać, że ograniczone zdolności bezkręgowców 
do uczenia się i korzystania z zasobów pamięciowych oraz występujący u nich 
niekiedy brak określonych oznak behawioralnych każą sytuować te zwierzęta 
daleko za wyżej od nich rozwiniętymi kręgowcami. W przekonujący sposób 
pokazuje natomiast, że bezkręgowce, jak karaluchy, ślimaki czy muchy, prze-
jawiają aktywność pamięci długotrwałej i krótkotrwałej, zdolność uczenia 
się przestrzennego, asocjacyjnego oraz społecznego, a nawet posługują się 
mechanizmem wyuczonej bezradności, które to możliwości – podobnie jak 
w przypadku kręgowców – wraz z wiekiem ulegają pogorszeniu22. 

Powróćmy jednak do pytania, czy reakcja nocyceptywna oraz doświadcza-
nie bólu na poziomie charakterystycznym dla pacjentów z asymbolią bólu to za 
mało, by mówić o doświadczeniu bólu. Przed udzieleniem na nie odpowiedzi 
proponuję raz jeszcze zastanowić się, czym w istocie jest to doświadczenie.

The International Association for the Study of Pain charakteryzuje ból jako 
doświadczenie nieprzyjemne zmysłowo i emocjonalnie, towarzyszące aktual-
nemu lub potencjalnemu uszkodzeniu tkanki23. Jak słusznie zauważa wraz ze 
swoimi współpracownikami Kelsey Horvath, tak rozumiane doświadczenie 

21  N. G r a h e k, Feeling Pain and Being in Pain, Bibliotheks- und Informationssystem der 
Universität Oldenburg, 2001, s. 51n., http://oops.uni-oldenburg.de/624/13/grafee01.pdf.

22  Zob. S h e r w i n, dz. cyt. 
23  Por. K. H o r v a t h, D. A n g e l e t t i, G. N a s c e t t i, C. C a r e r e, Invertebrate Welfare: 

An Overlooked Issue, „Annali dell’Istituto Superiore Di Sanità” 49(2013) nr 1, s. 10.
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bólu nie występuje w przypadku reakcji nocyceptywnej, która jest odruchowa. 
Nie towarzyszy jej bowiem zaangażowanie emocjonalne – jak w wypadku 
pacjentów z asymbolią bólu – ani modyfi kacja zachowania poprzez zmianę 
w stanach motywacyjnych. Podobnie na przykład brak centralnego układu 
nerwowego u niektórych gatunków bezkręgowców ma stanowić argument na 
rzecz sceptycyzmu co do możliwości odczuwania przez nie bólu24. Do tych 
dwóch argumentów dodaje się jeszcze obserwację, że pomimo ekspozycji na 
potencjalnie nieprzyjemny bodziec wiele zwierząt wyposażonych w odruch 
nocyceptywny nie modyfi kuje swojego zachowania tak, by w przyszłości uni-
kać takich bodźców.

Argumenty te opierają się na nieporozumieniach. Brak zaangażowania 
emocjonalnego nie oznacza, że ból w ogóle nie jest doświadczany. Być może 
u niektórych gatunków bezkręgowców, a może nawet kręgowców, faktycznie 
występują „jedynie” odruchy nocyceptywne, niemniej jednak długotrwałe 
narażanie tych zwierząt na bodźce szkodliwe, aktualnie lub potencjalnie po-
wodujące uszkodzenia tkanek (jak wysoka temperatura), powoduje poważne 
efekty negatywne towarzyszące stresowi. Długotrwałe drażnienie potencjalnie 
niebezpiecznym bodźcem powoduje – tak u kręgowców, jak i u bezkręgowców 
– autointoksykację hormonami stresu (zjawisko to badane jest co najmniej od 
siedemdziesięciu lat)25. Efektem długotrwałej autointoksykacji hormonami 
stresu jest śmierć zwierzęcia. Na przykład chroniczny stres u świerszczy, skor-
pionów i jeżowców, a nawet gąbek, powoduje: zmniejszenie lub zanik łaknie-
nia, zmiany hemolimfy (u świerszczy), wzrost metabolizmu węglowodorów 
skutkujący obniżeniem masy ciała (u skorpionów), opóźnienie metamorfozy 
(u larw jeżowca) czy zanik tkanek drażnionych bodźcem potencjalnie niebez-
piecznym (u gąbek)26.

Fakt występowania tak poważnych zmian w funkcjonowaniu zwierzęcia 
poddanego czynnikom stresowym pokazuje, że nawet gdy nie mamy pewności, 
czy doświadczenie potencjalnie nieprzyjemnego bodźca przypomina odczu-
wanie bólu, odnotowujemy wyraźne pogorszenie się dobrostanu zwierzęcia. 
Spadek masy ciała, zaburzenia rozwoju czy zanik tkanek nie są czymś, co moż-
na lekceważyć w ogólnym obrazie prawidłowo funkcjonującego organizmu. 
Sądzę, że nieporozumieniem jest również porównywanie, przynajmniej niektó-
rych zwierząt, do osób z asymbolią bólu. Posłużmy się przykładem karalucha, 
który umiera na skutek uporczywego stresu. Nawet jeśli jego doświadczenie 

24  Zob. R.W. E l w o o d, M. A p p e l, Pain Experience in Hermit Crabs?, „Animal Behav-
iour” 2009, t. 77, nr 5, s. 1243-1246.

25  Por. M.I. J a n k o v i ć, Hormones and Metabolism in Insect Stress (Historical Survey), 
w: Hormones and Metabolism in Insect Stress, red. J. Ivanović, M. Janković-Hladni, CRC Press, 
Boca Raton, Florida, 1991, s. 6.

26  Por. H o r v a t h  i in., dz. cyt., s. 10.
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drażniącego bodźca nie przypomina tego, które obserwujemy u siebie, to nie 
przypomina ono również tego, które występuje u osób z asymbolią bólu. Dla 
karalucha bodziec stresogenny ma podobne znaczenie jak dla osoby dotkniętej 
tym zaburzeniem, jest jednak pewna istotna różnica między obu przypadkami: 
karaluch umiera nie z powodu obrażeń cielesnych, lecz wskutek stresu.

Drugi argument na rzecz twierdzenia, że zwierzęta niektórych gatunków nie 
doświadczają bólu, opiera się na obserwacji różnic fi zjologicznych. Najczęściej 
wysuwany jest on w stosunku do bezkręgowców. Tymczasem Hari Manev i Nikola 
Dimitrijevic na podstawie przeprowadzonych badań wykazali, że u muszki owo-
cowej (drosophila) zachodzi podobna reakcja fi zjologiczna na drażnienie bodźcem 
potencjalnie bólowym, jak u szczurów (chodzi o reakcję na poziomie recepto-
rów GABA, powodującą zablokowanie nocycepcji)28. Inne badania wykazały, że 
benzokaina, działająca miejscowo znieczulająco, podana w miejsce drażnienia 
bodźcem potencjalnie bólowym anteny krewetki, powoduje u tego zwierzęcia 
ustanie czynności unikania bodźca oraz pocierania i skubania drażnionej tkanki. 
Benzokaina zaaplikowana kręgowcom w miejsce kontaktu tkanki z bodźcem bó-
lowym przynosi podobny efekt. Jeśli krewetka nie doświadcza bólu, to dlaczego 
reaguje na znieczulenie przeznaczone dla tych, którzy odczuwają ból?

Trzeci zarzut wobec poglądu, że zwierzęta odczuwają ból, opiera się na ob-
serwacji, że pomimo ekspozycji na bodziec doświadczany przez kręgowce jako 
bólowy, wiele zwierząt wyposażonych w odruch nocyceptywny nie modyfi kuje 
swojego zachowania tak, by w przyszłości unikać niebezpieczeństw związanych 
z narażaniem się na kontakt z niebezpiecznym bodźcem. Przykładem opisanej 
tu sytuacji jest zachowanie niektórych krabów w badaniu Mageego i Elwooda. 
Skorupiaki, mimo że za każdym razem, gdy wchodziły do kryjówki, spotykały 
się z bodźcem elektrycznym, nie zaprzestawały prób ukrycia się w tym miejscu. 
Autorzy eksperymentu stawiają hipotezę, że kraby te mogły nie zorientować 
się, że istnieje alternatywna, bezpieczna kryjówka. Podobnie zachowały się te, 
które pomimo wrodzonej skłonności kraba do chowania się przed światłem wy-
bierały jasne miejsca, rezygnując z poszukiwania kryjówki zaraz po natknięciu 
się na bodziec elektryczny w kryjówce aktualnie wybranej29. Brak spodziewanej 
reakcji nie musi zatem oznaczać, że zwierzę nie doświadczyło danego bodźca 
jako przykrego. Być może po prostu nie wie, co uczynić, by go uniknąć.

27  Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy pacjenci z asymbolią bólu doświadczają stresu, czy też 
nie. Jeśli jednak są oni podatni na stres (i to nie dlatego, że z uwagi na swoją dolegliwość narażeni 
są na większe trudności w codziennym funkcjonowaniu niż osoby zdrowe), to potwierdzałoby to 
tezę, że pomimo ich pierwotnej niewrażliwości emocjonalnej na bodziec niebezpieczny, bodziec ten 
ostatecznie, niejako wtórnie, wywołuje reakcję emocjonalną.

28  Zob. H. M a n e v, N. D i m i t r i j e v i c, Drosophila Model for in Vivo Pharmacological 
Analgesia Research, „European Journal of Pharmacology” 2004, t. 491, nr 2-3, s. 207n.

29  Por. M a g e e, E l w o o d, dz. cyt., s. 257.
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