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Steleotypies as an indicator of animal welfate

Summary
The aim of this study is a synthesis of current knowledge on the mechanism and control of stereoĘpies in

animals. These behaviors depend on animal specieso breeds and environmental conditions. The stereotypies
occur as a result of environm,ental discomfort. This causes emotional disturbances in psychic proc€sses under
conditions of chronic stress, improper feeding and lack of positive external stimulations. Stereotypies are
connected with changed levels of serotonine, opiods, dopamine and other catecholamines in the ar:ea of the
central nervous system. Current efforts in the treatment of these pathologieal behaviors depend on improve-
ments of animal welfare, supply of respective training, limited §urg€ry and pharmacological treatment, which
is based on neurochemical regu|ation drugs.
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P od wpĘrvem niekorzystnych czynnikow środowis -
ka następuj ą zmiany procesów psychicznych uzew-
nętrzntających się w różnego rodzajl zachowaniu się
zwterząt. Zmtany te mogą przybterać formy patolo-
glazne i odbiegać od pierwotnych, właściwych gatun-
kowo i płciowo r o dzaj ów b ehawioru, lznaw any ch za
wzorcowe, czyli celowe i potrzebne ze względu na
swoją rolę w prawidłowym funkcjonowaniu u poje-
dynczego osobnika, jak i w stadzie zwierząt. Dlży
obszar wśró d zachow ahpatologicznych, powstaj ących
u zw ter ząt w wyniku za|<ł.o c ęnja prawi dłowych pro c e -
sów psychi cznych obejmuj ą stereo§pie. często porów-
nyvvane w medycynie człowieka do zablrzeń psychi-
ki o natrętnym, obsesyjnym i motorycznie powtarzal-
nym charakterze obserwowanych w początkach schi-
zofr enli, auĘ zml, ze sp ołu Tourette' a (liczne tiki o p o d-
łożl dziedzicznym) i innych (5 , 23).

Stereotypie są to proste, zrytlalizowane, rytmicz-
nie powtarzanę czynności pozbawione widoc znego
celu, nie prowadzące do zaspokojenia fizjologicznych
p otr zeb organizmu (I 2, I 6, 3 4 ) . I ch źr ó dŁa tkw iąw r ó ż-
nychrodzajachzachowahzwiązanychznormalnym,
zdr owym funkcj onowaniem o sobnika w środowisku
polegającym na poszukiwaniu i pobieraniu pokarmu,
penetracj ą środowiska, zabaw ą funkcj ami obronny-
mi lub o charakterze higienicznym(36). Sąjednak ich
,,bezmyś lną', motory czną formą aktywno ści nie pro -
wadzącąjak wspomniano, do zaspokoj enia fakĘcz-
nych potrzeb.

Stereotypie przybterają różnę formy zalężnie od
g atunku zw ier zęcia. P r zyl<ładowo, u koni prz ej awi aj ą
s ię j ako o gry zanie żłobu, poidła, żucie drew na z o gr o -
dzenia boksu, połykanie p ow ietrza - tzw. stere otyp ie

oralne oraz stereotypie o charaktetze motorycznym -
chód wokół boksu, przestępowanie z nogi na nogę,
kołysanie na boki głową wyginanie szyi, samookale-
czanie. U świń występują głównie stereotypie oralne:
żucie uw iązow (łańcucha), o gry zani e prętów o gro dz e -
nia,Iizanie ścian, zucie drewna z legowisk. Cielęta,
zwłaszcza w pierwszym okresie po odsadzeniu, wy-
kazują tzw. zab awę j ęzykiem, p o le gaj ąc ą na wkłada-
niu języka donozdrzy,ponadto lizantę i ssanie wysta-
jących przedmiotów w boksie, U psow występująnaj-
b ar dziej urozmaic one formy stereotypii : lokomo cyj ne

- bieganie w koło, łapanie własnego ogona, skakanie
w miejscu, bezruch, natrętne kiwanie; oralne - żucie
kończyn, obsesyjne Iizanię się doprowadzające do
ostrych zapaleń skory drapanie się, żucie lub lizanie
r óżny ch prze dmiotóq s s anie pachwiny, p o lifagię, po -
lidypsję, spaczone łaknienie; oparte o agresję - samo-
agresja, np. gryzienie własnych kończyn, warczenię
na widok własnych tylnych łap, atakowanie swojej
miski do jedzenia lub nieznanych obiektow, tzw.nag-
ła, niesprowokowana agresja wobec ludzi wokaliza-
cja - polegającanarytmicznym szczekaniu. U drobiu
występują stereotypie o charakterzę wzmożonej woka-
ltzacji i ruchliwoś ci. Zwterzęta dzlkię trzymane w wa-
runkach ogrodów zoologicznych prezentuj ą nadmier-
ną pobudliwość motory cznąQl,kotowatych chodzenie
w klatkach w koło, rytmiczne ruchy całym ciałem
umĄ, niedżwiędzi, kiwanie na boki szyjąi głową
l żyraf itp.)

Etiologia
Początkowo przyczyn powstawania stereotypii

u zwierząt upatrywano w czynnikach konstytucjonal-



nych, determinowanych geneĘcznie. Dlatego elimi-
nowano ze stad rw ter zęta wykazuj ąc e zmi enione i nie -

normalne zachowanie się, z uwagi na trudności w co-
dziennym ich użytkowaniu, na przyl<ład połykające
powietrze (Ękawe) konie. Przypttszczenie to potwier-
dzono badaniami stresowrazliwości zwterząt,podczas
których wyodrębniono szczegolnie podatne na stres
linie w obrębie jednej rasy, zwłaszczal świń, wyka-
zlj ąc do datni ą kore lacj ę p omi ędzy stre s owrazl iwo ś c ią
a częstością występowania stereotyp 1i (I9 , 24).

Do przyczyn powodujących powstawanie i utrwa-
lanie stereotyptt zaltcza się również czynnlkt żywie-
niowe. Powodem jest nieodpowiedni system żywte-
nia polegający na zbytrzadko organizowanych odpa-
sach i nieodpowiednim składziepaszy.Dotyczy to nie
tylko zwierząt roślinozernych, takich jak konie i byd-
ło,Iecz i innych, przykładowo świń (2,3t). Podawa-
nie pasz o zbytduzej koncentracji składników oĘrw-
czychi zmniejszenie udziału balastu (włókno surowe)
ogranicza ilość pokarmu, znacznie skraca czas odpa-
su i zmniejsza wypełnienie przewodu pokarmowego
(53). Stwarza to konflikt pomiędzy długościątrwania
i jakością odpasu, a nafuralnym, opartym o wzorce
pamięci genetycznej, instynktem dhlższego czasu po-
bierania karmy oraz większej, choć mniej wartościo-
wej, ilości paszy (50), bowiem w warunkach natural-
nych aktyłvno ś ć zwier ząt przede wszystkim ukierun-
kowana jest na poszukiwanie, pobieranie i żucie po-
karmu (27). Podobnie, niedobór niektorych składni-
kow, np. chlorku sodu, powoduje powstawanie odru-
chu, a póżniej utrwalonej stereotypii polegającej na
Iizaniu ścian boksu czy prąpadkowo napotkanych
przedmiotów (Ą. WpĘwem czynników zywienio-
!\ych można tereo§-
pii o charakt innych,
ostrzejszych

Przełomu w zronlmieniu mechanizmu powstawa-

nami endokrynnymi) w o dpowie dzl, na b o dżc e stre so-
we (18). DIa zrozlmienia problemu stereotypii naj-
istotniejszym było fu odkrycie, ze uruchomione reak-
cj e b ehawi o r alne (zamiast endoĘmnych) mo gą pr ze -
jawiać sięw dwojaki sposób: 1 -jako zdrowe, zgodne
z wrodzonymi, gatunkowymi wzorcami zachowanie
się (walka, lcteczka, agresja) Iub 2 -w prrypadku bra-
ku możliwości ujawnienia swego naturalnego beha-
wioru ze względl na charakter środowiska, jako za-

wiedniej st rmulacji środowiskowej, powodującej nudę
lub frustrację (16). Poprzez nieprzemyślaną najczęś-

c i ej c zy sto komercyj n ą działalnoś ć człowi ek a zmlal7y
środowiskowe zwykle mają charakter restrykcyjny,
ograniczający nafuralne potrzeby poruszania się, pe-
netracji przestrzennej, kontaktów socjalnych w sta-
dzie, czynności prokreacyjnych, a więc drastycznie
zmleniająllość i jakośó stymulacyjnych bodźców psy-

koszt adaptacji zwterzęcia do niekorzystnych warun-
ków śro dowi skowych t zap obie ga zap adaniu na s cho -

rzęnia o podłozu p sycho som aty cznym (26).

Umiejscowienie ośrodków
i neurochemia steteotypii

Procesy powstawania i utrwalania się stereotypii są

struktur (prawdopodobnie pod wpływem stresowej
zwyżktpoziomu glikokorĘkoidów), powoduj e rorw ój
stereotypii (5 1),

Z nzurochemicznego punktu widzenia mechanizm

w układzi e ciało pr Ękowane-sub stancj a Qzama (4, 5 ).
Mechanizm rozwoju stereotypii oparty o wzrost

poziomu dopaminy wydaje sięprosty, bowiem wiado-
mo, że dziaŁa ona w ciele prążkowanym głównie po-
przęzreceptory D,, D, i D] (4, 6, 9. 10, 29,33). Jednak
warunkiem tego dŻiałania jest zachowanie właściwych
sto sunków anatomicznych w unerwi eniu cho lin er gicz-
nym, wytwarzającym równiez neuropeptyd Y, soma-

nizenie poziomu dopaminy powoduje duzy wzrost
wrazliwóści receptorow dopaminowych w układzie



ciało prążkowane-substancja czama. Dopaminoergicz-
ne nerrrony tego szlaku wykazljąsekwencję liniową
a generowane w nich impulsy nerwowe przechodzą
dalej przezneurony, dla których głównym neurotrans-
miterem jest kwas gamma aminomasłowy (GABA).
Te ostatnie bezpośrednio kontaktują się z motoneu-
ronami uruchamiaj ącymi stereotypową motorykę. Ba-
dania farmako 1o giczne potw ier dzlĘ prawdziwo ś ć tej
teorii, poniewaz substancje o działanhl agonistycz-
nym w stosunku do neuronów dopaminoergicznych
i GABA- erg tczny ch obnizaj ą wrażliwo ś ó rec eptorów
i,,wyłączają" pobudzenie motoneuronów, przerywa-
j ąc stereotypową aktywność motoryczną.

Ponadto stwierdzono, że obniżenie poziomu do-
paminy w okolicy kory przedczołowej prowadzi do
wzro stu koncentracj i metabolitów katecholamin, głów-
nie noradrenaliny w jądrze półleżącym ciała prĘko-
wane g o, p ow o duj ąc sz ere g zabur zęh behawi oralnych,
w tym stereoĘpie (21),

Serotonina (5-hydroksytryptamina) pełni doniosłą
rolę w prawidłowym przebiegu procesów psychicznych
zarówno u ludzi, jak i u zwieruąt. Zablxzeniajej po-
ziomu na terenie mózgu mogą powodować cięzkie
schorzenia natury psychicznej . W przypadku stereo-

Ępii zwykle dochodzi do wzrostu koncentracji sero-
toniny, co powoduje wzrost zawartości katecholamin
w ciele prążkowanym, korze czołowej iwzgórzu(42).
P r ow adzi to,tl zw tęr ząt 1 ab oratoryj nych do uj awni eni a
się stereotypti żlcia, węszenia i w ptzslpadku dodat-
kowej stymulacji receptorów 5-HT2 ruchów ,,otrząsa-
nia sięmokrego psa". PodwpĘrvem serotoniny możę
rownież dochodzić do wzrostu poziomu noradrenali-
ny nie tylko w ciele prązkowanym, Ięcz t w innych
częściach układu limbicznego szczególnie w przegro-
dzie, hipokampie i ciele migdałowatym, doprowadza-
jąc do ujawnienia się stereotypii (48). Można zatem
wnioskować, że w przypadku stereotypii serotonina
działa w sposób zŁożony, poprzez własne receptory
1 przęz wzbldzęnie syntezy katecholamin w ośrodkach
o dp owiedzialnych za tęn p atolo giczny r o dzaj zacho -
wania się. Wzrost poziomu mózgowych katecholamin
powodowany podawaniem amfetaminy, kokainy i apo -

morfiny potwierdza te spostrzezenia, chociaż amfęta-
mina powoduj e również silną s ens yĘ zacj ę r eceptorów
dopaminoergicznych, zwŁaszcza Dl i D2.

W rozwoj stereotypii jest zaangażoŃany również
układ opioidowy (34,43). Opioidy wytwarzane pod-
czas stre su z cząstek proopiomelanokoĘny, głównie
B-endorfiny wzmagają rozwój tego patolo gicznego
rodzaju zachowania się. Znacznąrolę, podobnie jak
w przypadku mechanizmu dopaminowego, odgrywa
fu gęstość receptorów opioidowych. U uwiązanych
świń stwierdzono obniżenie występowania stereoty-
pti wraz ze spadkiem gęstości receptorów na terenie
hipokampa i po dwzgor zL na skutek zaniku częś ci neu-
ronów p o d wpływem de strukcyj ne go działania korty-
zoh,l, (32,55). Ważnym dowodem naudziń opioidów
w zachowaniach stereotypowych lzwterząt jest fakt,

ze podawanie naloksonu, specyficznego blokera recep-
torów opioidowych, redukuje pfoces powstawania ste-
reotypii przy nolmalnie zachowanym poziomtę zacho-
wań eksploracyjnych l gryzont (7 ).

W ujawnieniu się stereotypii ważne są interakcje
zacho dząc e pomiędzy endo gennymi opioidami a neu-
ronami dopaminergicznymi na terenie ośrodków od-
p owie dzi al ny ch za ten r o dzaj b ehawi oru. P o l e g aj ą one
natym, że opioidy i ich receptory są głownie zlokali-
zowaflew cieleprąkowanym i innych strukturach lim-
bicznych, unerwionych neuronami dopamine r giczny -

mi części brzusznej środmózgowia. Stwierdzono rów-
niez istnienie połączeh między unerwieniem enkefa-
licznym a dopaminoęrglcznym w substancjt cżamej,
dlatego centralna lub obwodowa iniekcja opioidów
powoduj e aktywacj ę komórek dopaminoe t gtczny ch,
a co zaĘmtdzie - hyperaktyrvnośc i rozwój różnych
form stereotypii (15).

W warunkach laboratoryjnych ęfękt znacznęgo
pr ze dŁużenla czas\L s tere otyp i i p owo dow anych amfe -
taminą i apomorfinąu gryzoni występuje po podaniu
glikokortykoidów w okolicę ciała prĘkowanego, co
świadczy o udziale tych hormonów w zachowaniach
patologicznych (13), U kur niosek wykazujących ste-
re otyp owe (o umiarkowanym char akterze) zachow a-
nie, polegające na wydziobywaniu pioą stwierdzono
istotny wpływ kortykosteronu, wydzielanego pod
wpłyr,vem stresu na gęstość receptorów D,l,D, oraz
zabrlrzęnta poziomu serotoniny w mózgu. wskazuje
to na funkcjonalne interakcje pomiędzy kortykoidami
a układem dopamino- i serotonino er gtcznym (52).

Leczenie

Jakkolwiek stan wiedzy na temat mechanizmów
powstawania stereoĘpii nie jest w pełni zadowalają-
cy, podejmuje się próby leczenia tego patolo gicznego
zachowania się u zwterząt, co wciąż napoĘka na spo-
re trudności. W każdym przypadku pierwszym etapem
jest upewnienie się, czy nietypowe zachowanie się
zwterzęciajest faktyczną stereotypią i w jakich oko-
liczno ś ciach występuj e. Nalezy zatem wykluczyć cho -

roby somatyczne ośrodkowego układu nerwowego,
głównie doĘczące układu limbicznego i płatów skro-
niowych, przej aw iaj ących s ię j ak o tzw. epilep sj a p sy-
chomotoryczna (podobna do stereotypii) oraz inne
schorzenia nerwów obwodowych i skóry. Ponadto na-
lezywykluczyó,.zatrucia(głowniemviązkamiołowiu),
urazy, guzy nowotworowe i zaktzepy w mózgu, atak-
że zakażęnie wirus em p owo duj ąc e en c ep h a l o my e li ti s
(37). Przyjmuje siętrzy zasadntcze kierunki leczenia,,
moduluj ąc e oddziaływanie na p sychik ę zwlęrzęcla
c4mnikami,,psychologiczns,mi"izywieniowyrri,przy
pomocy metod chirurgicznych oraz oparte na nreto-
dach farmakolo gicznych.

Metody wpłyrvające na psychikę. U koni stosuje
się metodę polegającą na nie karaniu zwierzęcia za
okazyw anie s tere otyp i i, usuwani LL pr zy c zy n p opr zęz
maksymalne dostosowanie środowiska do potrzeb



zwierzęcla, czyIi zwiększenie do maksimum czasu
przebywania na pastwisku, zapewnienie ciągłego do-
stępu do siana w boksie, nie pozostawianie nadhlższy
czas konia w samotności, a jeśli jest to konieczne po-
winno się otwierac okna i pozwolic zwierzęciltrzy-
mać głowę na zewnątrz (I I, 39, 54), W przypadku ste-
reoĘpii polegającej na przestępowaniu znogina nogę
należy zwtększyc częstość treningu, Równiez i psów
nie mozna karaó zaokazywanie stereotypii (30), nale-
ży do minimum ograniczyć samotność (20).W przy-
padku obsesyjnego Iizania się doprowadzającego do
zapalenia skóry trzęba nauczyó psa pozycj i leżącej
z głowąnapodłodze pomiędzy przednimi łapami i kon-
trolować, czy ples stosuje się do polecenia w samot-
ności. Ogólnie, w stosunku do wszystkichzwierzątgo-
spodarskich, postępuje się tak, by zwiększyć ilość
bodźcow środowiskowych w przypadku ich niedostat-
ku i ,,nudy" oraz zmniejszyc częstość sytuacji awer-
syjnych w przlpadku nadmiaru bodźców stresowych,
takichjak stłoczenie czy zaburzenie stosunkow socjal-
nych.

Usuwanie przyczyn stereoĘpii o charakterzę oral-
nym polega na dostarczanhl większej ilości paszy
o mniejszej koncentracji składnikow odżywczych
i większej zaw artościwłókna surowego. Przykładowo,
u świń można stosować dodatek pulpy z buraków
cukrowych (8), u koni i cieląt - siana, w celu zaspoko-
jenia uczucia głodu i naturalnego instynkfu jedzenia
(4 I, 4 5, 5 3 ). P asze powinny r ówntęż zawier aó właś ci -
wy udział soli mineralnych, w tym chlorku sodu (44).

Zabiegichirurgiczne (zmodyfikowana metoda For-
salla), Stosowane u koni ogryzającychżŁób i połyka-
j ących powietrze polegaj ą na obustronnym przecięciu
i skąpym usunięciu mięśni zatok policzkowych w celu
obniżenia siły wytwarzaniapodciśnienia w jamie ust-
nej i neurektomii gałązkibrntsznej nerwu dodatko-
wego w celu obniżenia aktywności mięśnia mostko-
wo-zuchwowego. Według ocen zabiegt te przynoszą
I00% efekt leczniczy, jeśli sązastosowane we wczes-
nej fazie rozwoju stereotypii. W późniejszej fazie ich
efektywność kształtuje się na poziomie ok. 30-60%
skutecznie wyleczonych przypadkow (49).

Leczenie farmakolo giczne. Polega na podawaniu
lęków o dzińanil depresyjnym na ośrodkowy układ
nerwowy. Leki te zmntejszająnapięcie autonomicz-
nego układu nerwowego poprzez regulację poziomu
m.in. dopaminy i serotoniny w synapsach i komorkach
nerwowych mozglllub wlłvierają efekt w wyniku blo-
kowania receptorów opioidowych (20, 30),

W przypadku stereotypIi zwtązanej ze wzrostem
dopaminy pewne rczultaty daje zastosowanie neuro-
lepĘkow w postaci haloperidolu, ktory blokuje recep-
tory dopaminoergiczne D, i częściowo D, i D,, obni-
żając jej działanię na terenie wrazliwych struktur ukła-
du limbicznego oraz klozapiny, która silnie wiąze się
zreceptorami Do i w mniejszym stopniu zD rtDr(47).
W przypadku stereotypii powodowanych nadmiarem
dopaminy (mvŁaszcza u psów w stereotypiach moto-

rycznych - kręceniu się w koło, łapaniu ogona, tzw.
łapaniu much) stosuje się równiez risperidon blokują-
cy rec eptory zar ówno dopaminoe r giczne, j ak i s eroto -

ninoergiczne, szczegóInie 5-HT, t D, oraz receptory
adrenergicznewośrodkowymll<ładzienerwowym,

W przypadku niedoboru dopaminy podaje się leki
działające na neurony GABA-ergiczne np. selegilinę,
która jest inhibitorem monoaminooksydazy B, akty-
watorem fenyletylaminy i inhibitorem synaptycznego
wychwytu zwrotnego katecholamin (20).

Do lekow aktywujących lub reguĘących poziom
serotoniny, stosowanych głownie u psów, nalezą klo-
mipramina, fluwoksamina i amitryptylina oraz wyso-
ce specyficzne związki blokujące wychwyt zwrotny
serotoniny. Leki te jednak należy podawać dłago, ze
względu na opóźniony, często do 6 tygodni, efekt ich
dziaŁania (20). Aktywacja neuronów GABA może
wspomagać końcową fazęIeczenia, dlatego stosuje się
karbamazępinę w stosunkowo duzych dawkach i dla
lepszego efektu często w kombinacji z selegiliną 1ub

fluwoksaminą(aĄ.
W przypadku stereotypii i behawiorów pochodnych

na tle pobudzenia nerwowego stosuje się leki prze-
ciwlękowe, zwłaszczau psów, np. w postaci buspiro-
nu lub przeciwdepresyjne, np. amitripĘlinę. Ten ostat-
ni ma zastosowaniew przypadkach pobudzenia na tle
separacji zwterzęcia. Jeśli uryżęj wymienione leki nie
są skuteczne lub wykazujązbyt mocno wyrazonę dzia-
łania niepo żądane (kardiotoksyczno ść), po daj e się klo -
praminę (trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny),
ponadto fluoksatynę i sertralinę, jakkolwiek i te leki
mogąnie dawać w pełni pozyfinego efektu terapeu-
tycznego (35,37).

Substancje blokujące receptory opioidowe, takie jak
nalokson, nalmafen czy naltrekson, pomimo zadowa-
laj ących wynikow w badaniach laboratoryj nych u gry-
zoni, nie zawszę dają dobre efekty u innych gatunków
zwierząt, ze względll na szybki metabolizm i kfótki
okres półtrwania, Ponadto są skuteczne wyŁącznie
w postaci iniekcyjnej. Ęlko naltrekson jest dostępny
w formie doustnej, choctaż w stosowaniu tego leku
u zw ier ząt występuj ą trudno ś c i sp owo dow ane faktem,
że właściwym blokerem receptorow opioidowych j est
jego metabolit 6-beta naltroksol, który powstaje u lu-
dzi, natomiast w małej ilo ści u p soq c o o gran icza efekt
kliniczny u tego gatunku zwierząt (23). Jedynie u koni
ob serwowano pozytywny wpĘw p odawania blokerów
receptorów opioidowych w przypadku stereotypii po-
legaj ącej na o gryzaniu żłobl (27 ).

W przeciwieństwie do prób terapii, profilaktyka
występowania stere otyp ii j e st bardziej skuteczna, Naj -
ogolniej, polega ona na wzbogacaniu środowiska zę-
wnętrznego, które nie powoduje stanów awersyjnych,
napięcia i stresu chronicznego,Ieczjest zródłem ko-
rzystnych bodźcow psychicznych o właściwym pozio-
mie natęzenia. Jest to dowodem, ze intensyłvnośó wy-
stępowania stereotypii stanowi dobry wskaźnik dobro-
stanuzwierząt.
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