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Evaluation ot the deglee of bleeding in animals from emetgency slaughter

Sumrnary

The aim of th_e study łvas to assess the degree of bleeding in cattle and swine slaughtered in_normal indus-

trial conditions as w.il u, in emergency sla'ughter units. The assessment was hased on results achieved in

servecl between carcasses normally s|aughtered in eme
out of necessity during transport. Carcasses comin
mum extent. The carcasses of animals, which had
bleeding _75o/o or 50ok.The degree of bleeding in animals slaughtered during transport showed a maxjmum

of 25"ń7blood loss or no blood loss whatsoeu.i. tt may be assumed that these were animals who had been

slaughtered in a state of agony or had undergone so-called simulated slaughter.
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P odstawowym celem wykrwawie n i a, opróc z p ozb a-

wi eni a Ą cia zw ter zęcia j e st uzyskani e j adalny c h suror,v-

ców, głównie tkanki mięśniowej, o mozliwie najlep-
szych cechach, których wykształcerie zależy w dużym
stopniu od poziomu wykrwawienia tuszy (4,6-9,14).
Również trwałość jadaĘch surowców, a przede wszyst-
kim narządów wewnętrznych oraz tkanki mięśniowej
zależy od stopnia ubojowego wykrwawienia (12).

Głównymi czynnikami wpływającymi na poziom
wykrwawienia zwl,etzątjest ich kondycja, stan fizjo-
logiczny i zdrowotny bezpośrednio przed ubojem.
WÓaług danych piśmiennictwa najwięcej krwi uzysĘe
się od Żwierzątzdrowych ubijanych po przeprowadzo-
nym zgodnrc z przeplsarnj odpoczynku i głodówce
przedubbj owej (9). Wyraźnie niedostateczne wykrwa-
wienie stwierdza się u zwierząt chorych, a zwłaszcza
w stanach chorobowych przebiegających z clbjawami
gorączki (2, 5). Odwrotnie, niedostateczne wykrwa-
wienie może nasuwacpodejrzenie choroby lakże j za,
kaźnej (13), głownle u zwlerząt ubijanych zkonięcz-
ności, u których nie mogło być przeprowadzone bada-
nie przedubojowe.

Cilern badań była ocena poziomu wykrwawienia
bydła i świń ubijanych w rzeźnl sanitarrrej oraz ubija-
nych w normalnych warunkach przemysłowych w

oparciu o wyniki uzyskane na eksperymentalnie wy-
krwawianych świniach.

Matetiał imetody

szac hodzapych z (przemysłowe-
go) rzęta poclrod i salritamej po-

cizie e grtrpy: Lrbr.1 zności w trans-

porcie i chore, którc poddawano ubojowi w wym. rzeżni.
Ocenę stopnia wykrwatvicnia przeprowadzono na mię-

śniu skośnym wewnętrznym brzucha (n, obliqttLls interlltts

abdonlinis) i mięśniach szyi (nlm colll),ktore lv badaniach
ek sperymen talny clr ocenion o j ako najbardziej przydatne do

okr e śl en ia stopnia wylc warvien ia, a j ednocześnie rrrięśn i ach

najbardziej dostępnych do badania.
Na mięśniach tych wykonano test dyfuzji hemoglobiny

w agarze wg Beuthli óbę kom-
presorową (l 1). Ob najlepiej

ióZnicujape poziom cowały 5
podstawowych poziomów wyl<rwawienia (100% pełne,

15%,50% l 25% upust krwi i zupełny brak wykrwawienia),
Wyniki oceny stopnia wyl<rwawienia przedstawiono w

skali 3-punktowej. wg ktorej l pktoznaczał pełne (prawi-



dłowe) wyklwawienie, 2 pkt. mieme wy-
krwawienie, 3 pl<t. brak wyl<rwawienia.
Spo s ób przepr ow adzenia oceny pr zy dat-
ności testów fizyko-chemicznych do
okreslen ia stopnia wykrwawienia opisa-
no w innej pracy (11). W pracy tej świ-
nie poddano eksperymentalnemu ubojo-
wi stosując zrożnicowany upust krwi.

Przyj ęto następu.1 ące stopnie wykrwa-
wienia: l00% tj, pełne (nlaksymalne)
wykrwawienie, J 50ń, 50o/o, 25o^ i 0% tJ.
zupełny brak wykrwawienia. Stopień
wykrwawienia o]<rcślono na podstawie
objętości krwi wypływajapej z rany ubo-
jowej w porównaniu do objętości kł,wi
przy maksynalnym wykrwawi eniu.

Otrz},11ą,r" wyniki poddano analizie
statystycznej wyliczaj ąc wartości śred-
nie, odchylenia standardowe i współ-
czynniki zmienności, istotność wpływu
badanych czynników zmienności spraw-
dzoIro testcm T-Tukeya na poziomie p
< 0,01.

Wyniki iomówienie
Wyniki badań dotyczące Stopnia

wykrwawie nta zwięrząt pochodzą-
cych z ubojow przemysłowych oraz
z ubojów w rzeźniach sanitarnych
przedstawiono w tab.I 12.

Stwierdzono istotne różnice w po-
ziomie wykrwawienia pomiędzy tu-
szaml pochodzącymi z normalnego
uboju, zrzeźni sanitamej i ubijanych
z konieczności w czasie transportu.
Różnice te dotyczyły zarowno tusz
świń (tab. 1), jak i bydła (tab.2),Pra-
widłowości te wystąpiły w obu ba-
danych mięśniach i potwierdziły je
zarówno test dyfuzji hemoglobiny w
agatze wg Beutling, jak i proba kom-
presorowa. Naj lepszym wykrwawie-
niem cechowały się tusze pochodzą-
ce z norTnalnego uboju, gorszym tu-
sze zlv terząt chorych po ddanych ubo-
jowi w rzeźni sanitarnej, anajniższy
stopień wykrwawienia stwierdzono
w tuszach zwierząt ubitych w trans-
porcie,

Ocena mięśni oraz testów flzyko-
chemicznych użytych do badań jako
najlepszych do różnicowania stopnia
wykrwawie nia została potwierdzona
w niniejszych badaniach na reprezen-
tatywnym materiale ogółem 2400
tusz bydła i świń. Nie wykazano bo-
wiem istotnych różnicpomiędzy obu
mięśniami i testami w wynikach

Tab. 1. Stopień wykrwawienia tusz świń pochodzących z uboju normalnego i sa-
nitarnego (i+ s)

Objaśnienie: a, b, c, A- średnie ozrraczone różnymi małymi literami różniąsię istotnie
w pionie, a ozrraczol7e duźymi literami w poziomie przy p < 0,0l.

Tab. 2. Stopień wykrlvalvienia tusz bydła pochodzących z uboju normalnego i
sanitarnego (i + s)

Objaśnierrie: jak w tab. 1.

Tab. 3 Porównanie stopnia lvykrtvawienia
mysłolvego, sanitarnego i wykrlvarvianych

tusz świń pochodzących z uboju prze-
eksperymentalnie ( i+ s)

Objaśnienie: a, b, c, d, e - średnie ozl7aczonę róznymi małymi literami róznią się istot-
nie w pionie, przy p < 0,01. ,

Normalny (n = 200)

Sanitarny (n = 1270)

W ltansporcie (n = 220)

1 ,07aA 0,14

2,04bA 0,23

2,91cA 0,27

1,10aA 0,13

1 ,97bA 0,19

2,85cA 0,21

1 ,08aA 0,08

1,99bA 0,21

2,91cA 0,24

Normalny (n = 200)

Sanitarny (n = 450)

W transporcie (n = 60)

1 ,07aA 0,1 1

1 ,96bA 0,23

2,89cA 0,31

1,06a 0,10

,1,90bc 
0,16

2,89de 0,25

1 ,01 a 0,08

1,58b 0,24

2,04c 0,28

2,56d 0,29

2,87e 0,32

1,06a 0,09

1 ,91 bc 0,1 8

2,8lde 0,27

1,03a 0,12

1 ,81 b 0,27

2,27c 0,32

2,74d 0,38

3,00e 0,00

1 ,05a 0,08

1 ,90bc 0,17

2,91de 0,25

1,02a 0,07

1,81b 0,81

2,18c 0,32

2,44d 0,23

2,87e 0,29

N otma lny

Sanitatny

W transporcie

Ekspery- l 75

mentalny | 50
% WyKrWa- 

|

wienia l 25

1,06a 0,08

1,94bc 0,17

2,92de 0,24

1,02a 0,05

1,62b 0,17

2,41c 0,2l

2,66d 0,28

3,00e 0,00



oznaczeń stopnia wykrwawienia otrzym any ch przy
p oszczegolnych rodząach uboju. Właściwy dobór
mięśni i-testów podkreśla także niski współczynnik
zmienności wynoszący od2,9 do 9,]oń.

DIa j e szcze l ep s z e go udokumentow ania t pr ecy zy j.-

nego oi<reślenia poziomu wykrwawienia tusz ubrjanych
* p.r..ysłowych warunkach oTaz w rzeżnt sanitar-

nej porównano wyniki testów fizyko-chemicznych
prŹeprowadzonych na fuszach świń z wynikami świń,
wykrwawianych eksperymentalnie (11) (tab. 3) Wy-
kózano, że tusze świń pochodzące z przemysłowegg
uboju były maksymalnie wykrwawione. Niewielki
odsótek-Ęch tusz wykazywał ntęznaczne zmiany w
stopniu wykrwawienia wskazujące na7 Sońupust krwi,
który w ocenie ogólnej nie miał istotnego znaazefia,
Zw ter zęta chore, niej ednokrotnie o nie zdiagno zow a-

nej przyczynie choroby, ptzebtegającej z zablrzenia-

-i Ógoinego stanu zdrowia często zpodwyższeniem
ciepłóty ciaławykazywaŁy niepełny upust krwi wyno-
szący Ó a l S'l"- S O%. Wykrwawienie zw terząt, któr e

doŚtirczano do ruęźnijako ubite w transporcie wska-
zywaŁo na niewielki, zaledwie ż5%o upust krwi.lub
zupełny brak wykrwawienia. Można przypuszcz?ć.,_?"

bvb tó osobniki, które ubijano w agonii, a w kilku
przypadkach dokonano tzw. uboju pozorowanego,
Wynit<l te potwierd zają badania Gótzego (3 ), .który
p rŹ 

"p 
ro* u dzaj ąc e l ektro for e ty c zny r o zdział mi o g| 

9 
-

binyi hemoglÓbiny w przeponiętrzęchgrup świń (ubi-
janych w agonii. zkoniecz
malnego uboju) stwierdzi
wahała się od 7,2-7,4 mgl
globiny wynosił odpowie
2,5 mglg.

Na uwagę zash.iguj e obraz makro skop owy b adanych
tus z t nar zĘdów wównętr zny ch. B arw a tkanki mi ę śni o -

wej nie była czynnikiem, który w zdecydowany spo-

so6 różnicował stopień wykrwawienia. Nie obserwo-
wano bowiem istotnych rożnic w natężeniu barwy
między mięśniami trzechbadanych grup zwlerząt, Je-

dynie burwu płuc, które nie były objęte z,mianamt za-

palnymi, zmientaŁa się w zależności .od stopnia wy-
^krwiwienia 

od różowej do czerwonej. Dodatkowo u
zwterząt, których uboju dokonyłvano w transporcte
zwrócono uwagę nazrożnicowanąbarwę, a także sto-
pień wypełnienia krwiąpłuca prawego i lewego. Na-
leży przyp,,lszczać, że zmiany te były zw tązane z żw,
prr-etirwióniem opadowym, mimo że typowych plam
Ópadowych na skórze tych zwierząt nie obserwowa-
,r-o. Istot rym czynnikiem wpĘrvającym na ksztahowa-
nie się cóch makroskopowych tusz nie wykrwawio-
nych jest czas jakt upływa od śmierci zwierzęcia do

o6róbki poubojowej . JężeIi czas ten jest krótszy niż
jedna godztnatrudno
kroskopowych zwłok
zróżntcow anie ocen stop
ubijanych w transporcie.

Pr"Óp.o*adzone b adani a wykazały, że stany choro -

bowe Źwterzątwpływają negatywnie na stopień wy-

krwawienia tusz w czasie uboju, a tusze dostarczone
do rzeźnijako ubite w transporcie wykazująw zusa-

dzie brak wykrwawienia lub wykrwawienie niewiel-
kiego stopnia.
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W eksperymencie przeprowadzonytl na 47 krowach wieloródkach rasy holsz-

tyńsko-fryzyiskiej, które otrzymywały w okresie ostatnich 6 g przed wyciele-

nicm do 22 tyg. laktacji paszę różniącą się zawartością biał i wartością ener-

ś syrnaślanu, białka całkowite-

z diolu, progesteronu, insuliny

i u 6 krów wystąpiły kliniczne

objarły gąbczastej encelalopatii (BSE). Największe różnice pomiędzy zwierzę-

tami zdrowymi i zrvierzętatni w okresie wylęgania choroby wystąpiły w o]ffesie

stresu żywieniowego, na początku laktacji oraz po zmniejszeniu podaży kon-

centratów paszowych 1 0 tyg laktacj i U krów z BSE poziom Płrójhydroksyma-
ślanu był znamiennie wyższy 3 i 5 tyg, laktacji, produkcja rnleka i poziom tłusz-

czu lv mleku był niższy do 6 tyg. laktacji Niźszy był poziom insuJiny we klwi w

pierwszym tyg. laktacji. Jedyn

na tydzień przed wycieleniem
niższy la 5 tyg. przed wyciele
dobnie u krów zdrowych i u krów, które zachorowały na BSE

G.


