
Attykuł plzeglądowy Review

Zjawisko dominacii
i jego fizjologiczne implikacje u zwieruąl
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Zj awisko dominacj i występuj e u niemal wszystkich
w y że j z or ganizowany c h zw i er ząt. O b ej muj e zar ów no
zwierzętawolnozyjące jak i gospodarskie, bytujące w
stadach lub mniejszych grupach. Dominacja, określa-
na również jako ranking socjalny nie obejmuje tylko
zwterząt żyjących indywidualnie np. kota domowego
lub gromadzie,takichjak gołębie czy ryby, Zjawisko
to polega na nadrzędności (dominacji) najsilniejszego
osobnika, zwykle samca, chociaż zależy to od gatun-
ku zwierząt i warunków bytowania, nad resztą zwtę-
rzątw grupie. Taki osobnikposiada odpowiednio wy-
soko wykształconę cechy składające się na tzw. siłę
biologiczną organizmu w postaci odpomości, inteli-
gencji, stabilności układu nerwowego i siły ftzycznej.
Cechy te zapewniają mu dostęp do najlepszej paszy,
mi ej s ca żer ow ania i wyp o czynku or az p i erws zeństwo
w kontaktach płciowych ( 1 8). Zwierzęto posiada rów-
nież pewne obowiązki wobec innych, nad którymi pa-
nuje. Polegają one - zwłaszcza u gatunków nie udo-
mowionych - na pilnowaniu stada, ostrzeganiu przed
niebezpieczeństwem, prowadzeniu do wodopojów i
zerowisk.

W hierarchii socjalnej opróczdominanta, ktory zaj-
muj e naj wy ższąp ozy cj ę wy r ożnia s ię o s obniki p odle -
głe, które w zależności od sposobu podporządkowa-
niaprzydziela się do różnych klas socjalnych, od trzech
do pięciu w grupie lub stadzie . W znacznej większo-
ści przypadków hierarchiaprzyjmuje postać tzw. struk-
tury liniowej lub nadrzędności, polegającej naprostych
zalężnościach dominacji wyżej postawionej grupy

osobników nad plasującymi się o stopień niżej (28).
Jednak niekiedy (11) mogąpojawić się pewne zabu-
rzenia struktury liniowej, zwłaszczau świń i drobiu.

W najpows zechniej występującej strukturze linio-
wej, przykładowo u świń, wyróżnia się pięć klas: do-
minant, subdominant - pretendujący często do roli
p rz ewo dnik a le c z zaw s ze pr z e gry w aj ący z nLm w sp ó ł -
zawodnictwo, o sobniki podporządkowane, opanowa-
ne oraz marginesowe (16). Hierarchia ta przedstawia
tzw . p o r ządek gryz i en i a, dzi ob ani a, b o dzenta, p or zą-
dek zwycięstwa i przegranej, i powstaje w trakcie walk
o pozycJę w gruple.

Układ socjalny formuje się w różnych okresach, w
zależnosci od gatunku, wielkości stada i warunków
życia.U zwierząt dzikich proces ten jest bardzo zroż-
nicowany i uzależniony przede wszystkim od gatun-
ku, Młode zw ier zęta po o dchow anlu pr zez matki, alb o

ą się z nim zajmując
dopiero po osiągnię-
płciowej zwykle usi-

łują zmieniać swój status socjalny. SzczegóInie doty-
czy to samców. Przykładowo u dzikich koni i jeleni
procesy te zaczynają się w wieku kilku - kilkunastu
miesięcy. U zwierząt gospodarskich proces ten prze-
biega w rożnym czasie. U drobiu stosunkowo wczę-
śnie po osiągnięciu dojrzałości płciowej, proporcjo-
nalnie do długości życia. U bydła od 5-6 miesięcy do
2lat. Zwykle u tego gatunku po upływie 12-18 mie-
sięcy hierarchia jest ukształtowana. U świń, u których
dominacja jest bardzo silnie rozwinięta - wbrew sto-



sunkowo długiemu procesowi udomowienia - hierar-
chia kształtuje się bardzo wcześnie. Zaraz po urodze-
niu, naj silniej sze o sobniki zdobyw ająi utrzymuj ą do-
stęp do najlepszych sutków. Później, ten wcześnie
utworzony status, w zasadzię ltrzymuje się na dłuz-
szy czas. W przypadkujego zaburzenia np. podczas
łączenia miotóq tworzenia nowych grup, transpotlu,
problem wytworzenia nowego porządku dominacji
powraca zę wzmożoną siłą (27). Utrata energii pod-
czas walk powoduje duże straty wśród zwierzątlprze-
jawia się obniżeniem przyrostów masy ciała, uszko-
dzeniami skóry uszu, ogonów. Dochodzirówntęż do
upadnięć przęz zagryzienie. Okres najintensywniej-
s zych w alk pr zyp ada na pierwszą go dzinę p o p ołącze -
niu miotów. I1ość interakcji u jednego osobnika może
dochodzić nawet do 25 na godzinę (5).

Trwałość układu dominacji jest różna iuzalężniona
od gatunku zwterząt i warunków, w których one prze-
by*ają. U zwierząt gospodarskich zwykle jest dośc
trw ała. Przykładowo, trzykrotne o dłączenie dominan-
ta u świń od swojej grupy na okres jednego tygodnia
nie zmieniło porządku hierarchii w tej grupie. Osob-
nik wracający po tygodniu nieobecności, zakażdym
razem bez walki powracał do swojego statusu (4).
Obserwowano przypadki, że powrót do uprzywilejo-
wanej pozycjt w kojcu moze nastąpić nawet po upły-
wie25 dni (12).

Na temat trwałości dominacji u świń wykonano in-
teresujące badania, które war1o przytoczyc (cyt. 16).
Dominantowi podawano do wyboru wodę i roztwór
alkoholu etylowego do picia. Zwterzęwybierało alko-
hol, po którym bywało w stanie upojenia. Po kilku
dniach pozo stałe w koj cu zw ier zęta zaczęĘ 1 ekc ewa-
żyó swojego przewodnika, w wyniku częgo ten utracił
swoją pozycję. Po upływie następnych dni, były do-
minant zorientował się w sytuacji utraty kontroli nad
grupą zaprzestał picia roztworu alkoholu, powraca-
jąc do zaspokajania pragnienia wodąi zajął swoje po-
przednte, dominujące miejsce w hierarchii. Ekspery-
menty te świadcząo &lżej trwałości i sile zjawiska
dominacji u świń. Jest to ważna cecha, ponieważ u
zwierząt, zwłaszcza dzikich, zjawisko to pełni donio-
słą rolę selekcyjną. Osobniki najsilniejsze, ze wzg7ę-
du na swąp ozycję,majązapewniony ldziałw prokre-
ac j i i pr zekazy w anlu wła sne go m ate ri ału g en e ty c zne -
go następnym pokoleniom i utrwalaniu gatunku.

U zwierząt gospodarskich zjawisko dominacji jest
często kłopotliwe dla hodowców, ponieważw trakcie
chowu bywa zakŁó c ane w sp o s ób nie świadomy. P r zy -
kładęm może być organizacja transportu, odłączanie
osobników, mieszanie ich w kojcach podczas tworzę-
ni a nowych grup te chno 1o gi c znych, pr zemieszczanle )

a więc sytuacje, w których dochodzi do silnych zabu-
rzeń socjalnych w nowo powstałych grupach. Osobni-
ki podporządkowane znajil!ąsię wbrew swej woli w
bezpośredniej bliskośc i ze zwykle unikanym dominan-
tem, co jest żrodłem silnego pobudzenia emocjonal-
nego i stresu. Subdominanty często w takich warun-

kach podejmująwalki z dominantami, co również jest
przyczynąstrat hodowlanych (15). Sprzyja temu stło-
czenie powodując wzrost aktów agresji, ponieważ
zwierzęta nie mogą zachować należytych odstępów
między sobą. Im mniejsza powierzchnia, tym stosun-
ki socjalne są bardziej napięte i stresogenne (8, 32).
Przykładowo, u bydła wymagane odległości pomię-
dzy osobnikami wynosząod 0,5 do 2 m i sąściśle prze-
strze gane przęz w s zystki e o s obniki. Ważnyrrr czynni-
kiem sprzyjąącym nasileniu agresji i walk jest rów-
niez dostępność paszy. Przy je1 ograniczeniu lub kar-
mieniu dozowanym poziom agresji w grupie jest wy-
raźnte zwiększony (4).

Zjawisko dominacji rządzące prawami porządku
s o cj alne go p owo duj e u zw ier ząt w ażne kons ekwencj e
fizj olo gtczne. P ozy cj a s ocj alna dane go o s obnika wpły-
wa nie tylko na jego specyficzny behawior - określo-
ny sposób zachowania się wobec innych osobników
w grupie lecz równieżnauwalnianie wielu hormo-
nów kierujących funkcjami całego ustroju na wszyst-
kich poziomach regulacji endokrynnej (9, I0,14,20,
23,3I). Głównie dotyczy to funkcji adaptacyjnych, w
tym pr zez w zmo żonąs ekrecj ę tzw. hormonów stre s o -

wych o s i podwz g or zow o -pr zysadkowo-korowonad-
nerczowej (CRH, proopiomelanokortyny będącej źró-
dłem m.in. ACTH iB-endorfin i kortykoidów - zalęż-
nie od gatunku kortyzolu lub kortykosteronu) oraz
współczulno-rdzeniowonadnerczowej (adrenaliny i
noradrenaliny). Wzmożenie aktywności tych osi (3, 21,
29) powoduje zaburzenia w sekrecji innych hormo-
nów wpłylvających na sferę rozrodu (GnRH, FSH i
LH), wzrostu (GH), podstawowejprzemiany materii i
rozwoju (tyroksyna, trójj odotyronina). Wpływa rów-
nieżna funkcje immunologicznę zarówno w zakresie
odporności komórkowej jak i humoralnej.

Stwierdzono, że podczas kształtowania się porząd-
ku socjalnego w nowo tworzonej grupie świń osobni-
ki o naj więks zych mo zliwo ś c iach adaptacyj nych ukła-
du nerwowego i endokrynnego, które później stająsię
dominantami reaguj ą nieznacznym, krótkotrwałym
wzrostem adrenokorlykotropiny i kortykoidów oraz
znacznymlecz ograniczonym do 2-4 dni wzrostem
katecholamin we krwi (I4,23). Wykazująwięc typo-
wą reakcję stresu emocjonalnego uruchamiającego
głównie oś współczulno-rdzeniowonadnerczową. To-
warzyszy temu przejściowy wzrost ciśnienia tętnicze-
go krwi i w zmożona pr aca układu selcowo naczy nio -
wego (17). Ponadto pojawiają się zmiany w poziomie
glukozy, trójglicerydów, lipidów i niektórych enzymów
np. kreatynkinazy, transaminaz i LDH we krwi oraz
hydroksyla zy tyr ozynowej w nadnęrczach (2, I 0, 23).
Sytuacje takie obserwowano zarówno podczas walk o
dominację, jak i w warunkach zaburzęnta ustalonej
hierarchii w grupie np. pod wpływem wprowadzone-
go nowego osobnika z innego kojca, niezależntę od
tego, czy był on tam dominantem czy osobnikiem
marginesowym. Reakcje na wprowadzęnię obcego
dominanta wyr ażaĘ się znacznie większym wzro stem



poziomu katecholamin, a nawet (na krótko) korlyko-
idów, niz w przypadku wprowadzenia osobnika mar-
ginesowego (23).

U dominantów zjawisko stosunkowo wysokiej lecz
krótkotr-wałej reaktywności hormonalnej można wy-
j aśnić silną aktyw acją ciała migdałowatego, spełnia-
jącego decydującąrolę w kreowaniu aktywnego beha-
wioru, w tym wzmożonej agresywności i aktywności
motorycznej, przez co następuje rozładowanie sytu-
acji konfliktowej z innymi osobnikami i redukcja se-
krecj i hormonów osi podwzg orzow o-ptzysadkowo-
korowonadnerczowej. Ten rodzaj reakcj i neurohormo-
nalnej spr zy j a usprawnieniu fu nkcj i r o zt o dczy ch, p o -

przez wzrost poziomu gonadotropin i testosteronu,
wpływającego u samców na spermatogenezę i wzmo-
żenie popędu płciowego (17). W ten sposób u domi-
nantów zamyka się ,,koło regulacyjne". Cechy kon-
stytucj onal ne ( genetyc zne) ksztaŁtuj ą sp e cyfi czne za-
chowanie się zwierzęcia (agresywność, łatwość adap-
tacyj na) doprowadzaj ące do zaj ęcta pierw szego miej -

sca w rankingu socjalnym, co wpływa na odpowiedni
typ odpowiedzi endokrynnej, ktora z kolei moduluje
behawior, w tym przypadku płciowy, ktory jest waż-
nym elementem całości zachowania się dominanta.

O sobniki dominuj ące cechuj e również wy ższa spraw-
nośó układu immunologicznego w porównaniu do
zwterząt podległych w stadzie lub grupie. Prezento-
wany przez nie model neuroendokrynny stwarza w a-
runki właściwej stymulacji limfocytów i komórek fa-
gocy.lujących. Przykładowo u świń, zanotowano znacz-
ni e wi ększ ą o dp orno ś ć dominantów na zakażęni e cho -

robąAujeszktego w porównaniu do osobników znaj-
dujących się w gorszejpozycji socjalnej (10, 19).

Najbardziej reaktywne w zakresie hormonów adap-
tacyjnych są subdominanty, osobniki plasujące się na
drugim po dominancie miejscu w hierarchii socjalnej
grupy lub stada (I4, 23). Podczas okresu kształtowa-
nia się porządku socjalnego wykazują nĄwyższy t
tr-wający najdłużej wzrost kortykoidów i katecholamin
we krwi w porównaniu do wszystkich, innych osobni-
ków w grupie. Wskazuje to na ich mniejsząoporność
zarówno na stres psychogenny (emocjonalny) jak i
somatyczny (fiĄo\ogiczny) i gorsze możliwości adap-
tacyjne w porównaniu z dominantami. Ta stosunkowo
najwyższa z wszystkich badanych klas aktywność
hormonalna subdominantów prawdopodobnie wyni-
kaznajbardziej niestabilnej i trudnej sytuacji socjal-
nej tych osobników. Nie są one w stanie zaspokoić
naturalnej potrzeby dominacji, ciągle przegrywając z
naj si lniej szym konkurentem. Jednocze śnie wykazuj ą
wysoki stopień agfesywności, konkurując o pozycję
ze wszystkimi innymi osobnikami, zarówno z domi-
nantami jak i osobnikami niższych klas. Ten charakte-
rystyczny typ własności psychoneuroendokrynnych
subdominantów obser-wowano l zwterząt gospodar-
skich, laboratoryjnych i nie udomowionych.

Zwlerzętanależące do niższych od dominanta i sub-
dominanta klas w rankingu socjalnym wykazująpew-
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nę zróżntcowanie pod względem odpowiedzi endo-
krynnej. Osobniki podporządkowane i opanowane w
sytuacj ach stre su s ocj alne go wykazuj ą n ieco niższy niż
dominanty i subdominanty poziom katecholamin lęcz
wyższy i długotrwały wzrost kortykoidów (2, 6,7,9,
14,23). Ta odmienna reakcja jest charakterystyczna
dla sytuacji chronicznego stresu somatycznego, pod-
czas którego uruchomieniu ulega głównie oś podwzgó-
rzow o-pl zysadkowo-korowonadnerczowa. W konsek-
wencji następuje obnizenie sekrecji GH (zaburzenta
wzrostu), wzrost TSH i hotmonów tarczycy, zablrzę-
nia funkcji rozrodczych przez blokowanie sekrecji
hotmonow osi podwzg órzow o-przysadkowo-gonado-
wej przez CRH na wszystkich jej poziomach oraz
wyższy (tzw. stresowy) poziom prolaktyny, która blo-
kuje cykle płciowe u samic i spermatogęnezę u sam-
ców (29). Ponadto, u tej klasy socjalnej zwierząt ob-
serwuje się zakłócenia funkcji immunologicznych, w
wyniku uszkodzeń grasicy, węzłów i grudek chłonnych.
Występuje także zjawisko eozynopenii i limfopenii,
char aktery zuj ąc e s i ę rozp adem leukocytów eozyno fil-
nych, ktorychltczba może ulec redukcji do 90oń, aw
przypadku niektorych rodzajów limfocytów do 40oń.
Te niekorzystne dla zdrowiaprocesy powodowane są
zwiększonym i długotrwałympoziomem CRH, ACTH
i kortykoidów, działających destrukcyjnie na tkanki
limfoidalne orazbezpośrednio na krwinki białe i ko-
mórki zeme układu siateczkowo- śródbłonkowego ( 1 0,

19,22,25,26,30, 31).
Na tle stresu socjalnego wynikającego z gorszej

pozycjt osobn opanowa-
nych,podlegaj napięciom
układu współczulnego moze także u nich dochodzic
do powstawania chorób p sycho som aty czny ch, przy -

kładowo do owrzodzenia żołądka i dwunastnicy (21).

P ow y ższy typ o dp owi e dzi fizj ol o gicznej u o s obni -

ków podporządkowanych powstaje pod wpływem
czynników konstytucj onalnych. Impulsy powstaj ące w
receptorach pod wpływem różnych zewnętrznych stre-
sorów docierajądo układu nerwowego i kierowane są
do prze grody i hipokampu, odpowiedzialny ch za tŁu-

mienie aktywnego behawioru. Towarzyszy temu akty-
wacj a osi podwzg órzow o-przys adkowo-korowonad-
nerczowej oraz obntżenie sekrecji hormonów rozrod-
czych(I1,29).

Charakterystyczną reakcj ę hormonalną wykazuj ą
osobniki marginesowe (stojące nąniżej w hierarchii
stada lub grupy). Nie biorą one (lub tylko sporadycz-
nie) udziału w walkach o pozycję socjalną. Atakowa-
ne odwracają się nie przyjmując wyzwania i starają
trzymac się na obrzężu stada. Obserwuje się u nich
tylko wzrost adrenaliny w pierwszych godzinach po-
wstawania struktury hierarchii i zupełny brak reakcji
endokrynnej w okresie poźniejszym (23). Wskazuje
to na zupełnie odmienny sposób adaptacji z punktu
widzenia psychobiologii, kierujący się innymi moty-
wacjami. Podległość wobec innych osobników jest w
tym przypadku sposobem egzystencj i umożliwiaj ącym
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biologiczne przetrwanie (1). Ten odmienny od innych
sposób reakcji endokrynnej u osobników margineso-
wych podyktowany jest czynnikami konstytucjonalny-
mi, predysponującymi zwierzę do obniżonej aktyw-
ności behawioralnej, depresji i zredukowanej odpo-
wiedzi hormonalne; nle tytt<o w sferze hormonów sire-
sowych, ale również płciowych, które istotnie wpły-
wająna zachowania prokreacyjne (29) i cechy domi-
nacji (18) Ta redukcja jest więc dodatkowym bodź-
cem do hamowania agresywnego behawioru i nie
uczestniczenia w walkach o dominację. Jest to bardzo
w ażny czynnik umozliwiający przetrwanie naj słab-
szym osobnikom w grupie. U zwierząt w ich natural-
nym środowisku umożliwia wręcz biologiczne prze-
trwanie (I3,24).

Reasumując można stwierdzić, ze zjawisko porząd-
ku socjalnego (dominacji) u zwierząt wywiera wielo-
raki wpĘw nie tylko na sposób zachowania się i egzy-
stencji w stadzie, ale również naprzebiegwielu funk-
cji fizjologicznych organizmu decydujących o zdro-
wiu lub chorobie.
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Florfenikol strukluralny analog tianlf-enikolu, cechuje się szcrokiln spek-
trum aklywności przeciwbakteryjnej nie tylko r,v stosunku clo bakterii wrażli-
rł,ych na chloratlfenikol ale też w stosunku do szczepów bakterii opornych na
chloramf'eniko.l jak Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococctł;
ałrcłs F]orfenikol badano na 6 prosiętaclr w wieku 12 tyg podając go per 0:
względnie rv iniekcji domięśniowej rv darvce 15 lng/kg nrasy ciała lub jako do-
datek do kamy w i]ości 250 rng/kg przez 3 kolcjne dni Antybiotyk do stostlwa-
niaper os przygotowano w lormie peletek Dostępnośó biologiczna florl'enikolu
jcst identyczna po stosowaniuper os oraz w iniekcji domięśniowej. Ftorfenikol
jest szybko absorbowany z paszy i osiąga poziom w plaznie 2-6 prg/ml, który
przewyższa stężenie hamujące dla bakterii patogennych d]a świń Biologiczny
okres półtrwania florlcnikolu po iniekcji domięśnio,"vej jest większy aniżeli po
stosowaniu par o r.
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