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Artyku³ przegl¹dowy Review

Zachowania stereotypowe s¹ traktowane jako jeden
z istotnych wska�ników dobrostanu zwierz¹t. Ich wy-
stêpowanie oznacza istnienie rozd�wiêku pomiêdzy
rzeczywistymi warunkami utrzymywania a tymi pre-
ferowanymi przez zwierzê, a wiêc zgodnymi z jego
potrzebami biologicznymi. S¹ jednoznacznie uznawa-
ne za objaw nieprawid³owo�ci (5, 24). Zaburzenia te
spotyka siê we wszystkich grupach zwierz¹t, zarówno
domowych, jak i gospodarskich, a tak¿e dzikich, utrzy-
mywanych w niewoli.

Definicje stereotypii
Stereotypie s¹ opisywane jako niezmienne, powta-

rzalne wzory zachowania nie maj¹ce widocznego celu
ani funkcji. Te trzy cechy: niezmienno�æ, powtarzal-
no�æ oraz brak oczywistego celu lub funkcji pojawiaj¹
siê w wiêkszo�ci definicji (2, 7, 17, 18, 25, 28, 34,
40, 43, 44), jednak szczegó³owe opisy sekwencji ru-
chów stereotypowych wskazuj¹, ¿e istnieje pewna,
chocia¿ niewielka, ich zmienno�æ, st¹d w niektórych
definicjach przy kryterium niezmienno�ci pojawia siê
okre�lenie �stosunkowo� (4, 6, 29). Inni autorzy pod-
kre�laj¹, ¿e zachowaniom stereotypowym brak widocz-
nej funkcji w kontek�cie, w którym maj¹ miejsce (33),
co dopuszcza mo¿liwo�æ ich celowo�ci w kontek�cie
szerszym. Toates (38) dodaje, ¿e stereotypie s¹ trwa³e

w formie i orientacji. W niektórych definicjach po-
jawia siê te¿ rytmiczno�æ ruchów jako dodatkowe
kryterium zwi¹zane z powtarzalno�ci¹ (16, 32, 39). Do
stereotypii zalicza siê równie¿ d³ugotrwa³e utrzymy-
wanie przez zwierzê nietypowej dla gatunku pozycji
cia³a (20). W ludzkiej psychologii klinicznej stereoty-
pie s¹ opisywane w podobny sposób, jako powtarzal-
ne, niezmienne i pozbawione celu zachowania, zarów-
no motoryczne, jak i zwi¹zane z aktywno�ci¹ psychicz-
n¹. W formalnej psychiatrycznej klasyfikacji zacho-
wania stereotypowe s¹ identyfikowane z jednostk¹
chorobow¹ wyró¿nian¹ jako stereotypia ruchowa
(Stereotypic Movement Disorder) albo stanowi¹ jeden
z symptomów wielu innych chorób z kilku grup kla-
syfikacyjnych. Nale¿¹ do nich np.: autyzm, choroba
Retta (Rett�s Disorder), choroba Aspergera (Asperger�s
Disorder), pl¹sawica Huntingtona (Huntinton�s Dise-
ase), schizofrenia, choroby tikowe jak zespó³ Touret-
te�a (Tourette Syndrome) czy choroba obsesyjno-kom-
pulsywna (Obsessive Compulsive Disorder). Zacho-
wania stereotypowe u ludzi mog¹ te¿ byæ efektem
terapii lekami antypsychotycznymi (neuroleptykami)
i obejmowaæ np.: dyskinezje napadowe (Tardive Dis-
kinesia), akatyzje (Akathisia), zespo³y parkinsonow-
skie (Parkinsonlike Syndrome) i dystonie (Dystonia)
(12, 36). Warto odnotowaæ, ¿e zarówno znaczenie ste-
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reotypii, jak i jej podzia³ s¹ czêsto nieco odmiennie
definiowane. Przytoczone podej�cie psychologiczne
i etologiczne w porównaniu do psychiatrycznie ukie-
runkowanego zawartego w DSM-IV (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders IV) (12) eks-
ponuje bardziej element celowo�ci behawioru jako kry-
terium podzia³u zaburzeñ repetetywnych i wyró¿nia-
nia w³a�ciwej stereotypii.

W 2006 r. Mason i Rushen (27) z my�l¹ o zwierzê-
tach zaproponowali now¹ definicjê stereotypii, w któ-
rej najbardziej istotnym elementem jest przyczyna za-
burzeñ. Definicja ta brzmi: �zachowanie stereotypo-
we jest zachowaniem powtarzalnym indukowanym
przez frustracjê, powtarzaj¹ce siê próby poradzenia
sobie z sytuacj¹ (»coping«) i/lub dysfunkcjê central-
nego uk³adu nerwowego�.

Rozmaite czynniki mog¹ wywo³aæ stereotypie albo
wyd³u¿yæ czy te¿ zwiêkszyæ tempo powtórek ugrun-
towanych sekwencji stereotypowych. U wielu gatun-
ków zwierz¹t zwiêksza siê ich tempo i czêstotliwo�æ
w obliczu nowego obiektu, g³o�nego ha³asu lub za-
k³ócenia ze strony cz³owieka (25).

Mechanizm rozwoju zachowañ, z których rozwija-
j¹ siê stereotypie i formy zachowañ stereotypowych
oraz ich zwi¹zek ze stopniem pobudzenia zwierzêcia
i struktur¹ otoczenia, w jakim przebywa, zosta³y sto-
sunkowo dobrze poznane (2, 20-22, 25, 31, 38, 40,
42, 44). Znacznie mniejszy jest obecny zakres wiedzy
dotycz¹cy z³o¿onego wp³ywu czynników osobniczych
i �rodowiskowych na stereotypie, takich jak: kontakt
z lud�mi, wielko�æ wybiegów, wiek osobnika, liczeb-
no�æ grupy, w jakiej przebywa, d³ugo�æ utrzymywania
w izolacji czy d³ugo�æ codziennego przebywania na
zewn¹trz, pory dnia i temperatury. W przypadkach
stwierdzenia zale¿no�ci intensywno�ci stereotypii od
okre�lonego czynnika rozwa¿ano te¿ mo¿liwy równo-
czesny wp³yw innych zmiennych (2, 8, 11, 19, 34),
jednak relacje miêdzy nimi, w szczególno�ci mo¿li-
wo�æ równoczesnego wzmacniania, w dalszym ci¹gu
pozostaj¹ niezbadane.

Zró¿nicowanie zachowañ stereotypowych
Zachowania stereotypowe s¹ zró¿nicowane pod

wzglêdem formy i sta³o�ci ruchów, organizacji w cza-
sie oraz rodzajów bod�ców, które je wywo³uj¹, a tak-
¿e stopnia zmienno�ci pomiêdzy osobnikami. Forma
i czas trwania mog¹ te¿ byæ zale¿ne od gatunku i wy-
wo³uj¹cej je sytuacji. W zwi¹zku z tym, ¿e zachowa-
nia �ród³owe (zachowania, z których rozwijaj¹ siê
stereotypie) s¹ ró¿ne, mog¹ one reprezentowaæ ró¿ne
stany motywacyjne (25). Wielo�æ form stereotypii
wskazuje równie¿ na prawdopodobieñstwo, ¿e ró¿ne
typy zachowañ stereotypowych s¹ rezultatem ró¿nych
typów zaburzeñ w interakcjach zwierzê��rodowisko
(2, 22). Ró¿nice wewn¹trzgatunkowe pojawiaj¹ siê
nawet przy utrzymywaniu w tych samych warunkach.
Jednym oczywistym powodem jest, ¿e mimo dziele-

nia przez grupê wspólnego �rodowiska, pojedyncze
osobniki mog¹ ten sam czynnik odbieraæ w ró¿ny
sposób, nie tylko z powodu ró¿nych do�wiadczeñ,
aktualnej pozycji socjalnej czy rodzaju interakcji z po-
zosta³ymi cz³onkami grupy, ale równie¿ zale¿nie od
predyspozycji genetycznych (9, 23, 33).

Ró¿ne formy powtarzalnych zachowañ w wiêkszo�-
ci pasuj¹ do klasycznej definicji stereotypii jako nie-
zmienne i powtarzalne, bez oczywistego celu lub funk-
cji, jednak¿e poszczególne przypadki odpowiadaj¹
temu opisowi w ró¿nym stopniu. Niektóre z nich mog¹
byæ wysoce niezmienne, na przyk³ad u nied�wiedzi
polarnych, które w czasie chodzenia tam i z powro-
tem mog¹ stawiaæ stopy w tych samych punktach toru
ruchu, podczas gdy w innych przypadkach bardziej
niezmienny mo¿e byæ kierunek zachowania, np. gry-
zienie siê czy te¿ inne stereotypie prowadz¹ce do sa-
mouszkodzeñ (24).

Podejmowano wiele prób w celu sklasyfikowania
zachowañ stereotypowych (24-26, 30, 37, 42), kryte-
ria klasyfikowania czêsto jednak nie wykluczaj¹ siê
wzajemnie, co sprawia, ¿e cechy danego zachowania
pozwalaj¹ na przyporz¹dkowanie go do kilku typów.
W stosunku do wystêpowania regularnie powtarzaj¹-
cego siê bod�ca wyró¿niono stereotypie terminalne
wystêpuj¹ce przed dzia³aniem bod�ca i stereotypie
przej�ciowe (interim), wystêpuj¹ce miêdzy okresami
jego dzia³ania. W zale¿no�ci od podobieñstwa do nor-
malnego zachowania wyró¿nia siê: stereotypie skró-
cone (abbreviated), czyli takie, które utraci³y jakie�
elementy zachowania pierwotnego i stereotypie nie-
skrócone (non-abbreviated), w pe³ni przypominaj¹ce
zachowanie �ród³owe. Kryterium stopnia rozwoju
i ukszta³towania stereotypii pozwoli³o na wyró¿nie-
nie stereotypii rozwijaj¹cych siê (developing stereo-
typies), w pocz¹tkowej fazie i stereotypii ustalonych
(established stereotypies) z pe³nym automatyzmem
dzia³ania i trudnych do przerwania. Na podstawie ukie-
runkowania zachowañ stereotypowych dzieli siê ste-
reotypie na skierowane na otoczenie (environment-
-directed stereotypies) wykorzystuj¹ce jaki� jego ele-
ment, np. gryzienie prêtów przez �winie, oraz auto-
stereotypie (self-directed stereotypies), w których
zachowanie stereotypowe osobnik kieruje przeciw
w³asnemu cia³u (np. samookaleczanie) lub u¿ywa jego
elementów (np. niektóre stereotypie oralne, takie jak
gryzienie drucianej siatki buduj¹cej klatkê). Z powo-
du braku bod�ców, w kontek�cie ograniczeñ np. kon-
taktów socjalnych, rozwijaj¹ siê stereotypie deprywa-
cyjne. W stosunku do bod�ca indukuj¹cego zachowanie
anormalne wyró¿niono stereotypie indukowane �rod-
kiem stymuluj¹cym (stimulant-induced/drug-induced
stereotypies), np. substancjami zbli¿onymi chemicz-
nie do amfetaminy, opiatami, takimi jak apomorfina
czy kokaina, fencyklidyn¹ (u¿ywan¹ do modelowania
schizofrenii u zwierz¹t do�wiadczalnych) oraz indu-
kowane bod�cami z otoczenia (environment-induced
stereotypies).
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U naczelnych zachowania sterotypowe maj¹ czêsto
bardzo indywidualny charakter i mog¹ przybieraæ wiele
form. W odniesieniu do tego zró¿nicowania rozwiniê-
to kilka sposobów klasyfikacji. Pierwszy schemat po-
dzia³u k³adzie nacisk na formê, wyró¿niaj¹c stero-
typie obejmuj¹ce ca³e cia³o (np. chodzenie tam i z
powrotem po torze zbli¿onym do ósemki � pacing)
od drobnych ruchów (np. uporczywe ssanie kciuka).
Poniewa¿ jednak intensywno�æ tych zachowañ mo¿e
siê ró¿niæ, rozwiniêto drug¹ klasyfikacjê opart¹ na
ostro�ci symptomów. Ostro�æ jest okre�lana na pod-
stawie czêsto�ci i intensywno�ci, a zachowania stero-
typowe podzielono na dwie kategorie: niepatologicz-
ne i patologiczne. Stereotypie niepatologiczne to za-
równo ruchy ca³ego cia³a, jak i te bardziej dyskretne.
Ka¿da stereotypia mo¿e staæ siê patologiczna, je�li czê-
sto�æ jej wyst¹pieñ zak³óca podstawowe zachowania
(np. opieki nad potomstwem) lub je�li zastêpuje inne
gatunkowo specyficzne. Klasyfikacja zachowania ste-
rotypowego jako stereotypii patologicznej oparta jest
na konsekwencjach, a nie na przyczynach stereotypii.
Do tej kategorii zalicza siê równie¿ zachowania sa-
mouszkadzaj¹ce (SIB, self-injurious behaviour), takie
jak uderzanie g³ow¹ o �cianê czy samogryzienie (30).

Definiowanie stereotypii jako �niezmiennych, po-
wtarzalnych wzorów zachowañ, nie maj¹cych widocz-
nego celu ani funkcji� pozostawia dwa nierozwi¹zane
problemy. Pierwszy dotyczy braku funkcji. Znane s¹
przypadki, kiedy zachowania stereotypowe zmniejszaj¹
stres (3, 25, 41) i obni¿aj¹ tempo bicia serca (3). Suge-
ruje siê równie¿, i¿ mog¹ zastêpowaæ ogóln¹ aktyw-
no�æ (30). Drugi problem dotyczy klasyfikowania na
podstawie takiej definicji. W my�l definicji odnosz¹-
cej siê tylko do fizycznych cech, wiele naturalnych
zachowañ mo¿e byæ nieodpowiednio klasyfikowanych
jako stereotypowe, np. ssanie kciuka u niemowl¹t.
Definicja zaproponowana przez Mason i Rushena (27)
podkre�la znaczenie przyczyn le¿¹cych u pod³o¿a ich
rozwoju. W przypadkach, kiedy nie s¹ one znane, naj-
bardziej odpowiednie jest klasyfikowanie stereotypii
jako �anormalnych zachowañ powtarzalnych� (ARB,
abnormal repetitive behaviour) (26).

Anormalne zachowania powtarzalne u ludzi dzieli
siê w klinicznej praktyce pod wzglêdem psychologicz-
nego kryterium celowo�ci na stereotypowe i zabu-
rzenia impulsywno-kompulsywne (których g³ównym
przyk³adami s¹ choroba obsesyjno-kompulsywna czy
trichotillomania) (14). Zaburzenia stereotypowe nie
s¹ celowe i maj¹ bardziej sztywny wzór motoryczny,
natomiast zaburzenia impulsywno-kompulsywne maj¹
bardziej zmienny wzór motoryczny i s¹ ukierunkowa-
ne na cel, nawet je¿eli jest on irracjonalny w danym
kontek�cie behawioralnym (10, 14, 15). W psychia-
trycznej terminologii diagnostycznej, w opisywaniu
objawów powy¿szych zaburzeñ, poza powtarzalno�ci¹,
sztywno�ci¹, ma³ym zró¿nicowaniem i nieadekwat-
no�ci¹ do sytuacji wystêpowania, dodatkowo funkcjo-
nuj¹ takie okre�lenia, jak: sztywno�æ poznawcza, nie-

typowe reakcje zmys³owe i trudno�ci w komunikacji
z otoczeniem. Dodatkowe cechy zachowania czy te¿
reakcje towarzysz¹ce jego wystêpowaniu stanowi¹
podstawê prób bardziej precyzyjnego diagnozowania.
Stereotypowe ruchy mog¹ wystêpowaæ równie¿ u osób
zdrowych czy dzieci normalnie rozwijaj¹cych siê, np.
bez zaburzeñ ze spektrum autyzmu (13, 35). Dodatko-
wo, w³a�ciwa diagnoza wymaga wykluczenia wielu
innych, wspomnianych wy¿ej w kontek�cie psychia-
trii ludzkiej, zaburzeñ czy przyczyn (35). W psychia-
trii dzieciêcej do diagnozy zaburzeñ rozwoju umy-
s³owego u¿ywa siê równie¿ kryterium wystêpowania
poszczególnych typów stereotypii ruchowych i samo-
okaleczania (13). U zwierz¹t szczególnie zapamiêta³e
zachowania intuicyjnie klasyfikuje siê jako kompul-
sje, dok³adniejszych kryteriów dotychczas brak. Ist-
niej¹ce w¹tpliwo�ci czy zapamiêta³o�æ w wykonywa-
niu ruchów jest manifestacj¹ zaburzeñ obsesyjno-kom-
pulsywnych, mo¿e pomóc rozstrzygn¹æ neurobiologia.
Je¿eli leki z grupy SRI i SSRI (nieselektywne i selek-
tywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny),
takie jak klomipramina i fluoksetyna, stosowane w le-
czeniu zaburzeñ obsesyjno-kompulsywnych u ludzi,
redukuj¹ podobne symptomy u zwierz¹t, to mo¿na
oczekiwaæ równie¿ podobnego pod³o¿a neurobiolo-
gicznego choroby (10). Z drugiej strony, jak podano
wy¿ej, symptomy zwi¹zane z behawiorem repetetyw-
nym s¹ elementami wielu jednostek chorobowych,
a wymienione leki maj¹ stosunkowo szerokie spektrum
zastosowania. Nie mo¿na wiêc teoretycznie przes¹dziæ,
¿e redukowane przez nie symptomy s¹ na pewno kom-
pulsjami.
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