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Review

Metody określania stopnia wykrwawienia
zwaeruąt rzeŹnych
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Szkucik K,

Detection methods for the degrce of bleeding in slaughtet animals
Sumtlary

The significance of macroscopic inspection as well as the role of tests estimating the level of the residual
blood content in muscles has been presented. The hematological and physical tests ([IPLC, radioactivity of
1131, isoelectric focusing PAGIF) have been described. Speciat attention rvas paid to simp|e tests that evert,
veterinarian is able to perform while conducting post-slaughter inspections. A trial of a compression test
modified by the author as well as a hemoglobin diffusion test according to Beutling has been included among
these tests. It has likewise been suggested that these tests should be carried out on standard muscles: abdomi-
nal and neck muscles.

Keyrvords: bleeding, residual blood, differentiation tests for the leve| of bleeding

Powszechnie stosowaną metodą ubo_iu zwierząt jest
wykrwawienie w następstwie przecięcia naczyń krwio-
nośnych (zarówno tętniczych, jak i zylnych) szyi, klatki
piersiowej lub bezpośredniego otwarcia mięśnia serco-
wego. W wyniku nagłego niedokrwienia centralnego ukła-
du nerwowego następuje śmierć zwierzęcia.

Podstawowym celem wykrwawienia, oprócz pozbawie-
nia życia zwierzęcia, jest pozyskanie jadalnych surow-
ców, a przede wszystkich tkanki mięśniowej, o mozliwie
najlepszych cechach jakościowych. Wykształcenie ich
zalężne jest od stopnia wykrwawienia zwierzęcia. Przy
niepełnym lub braku wykrwawienia, krew zalegająca
w tkance mięśniowej pełni funkcję buforu, nie pozwala-
jąc na rozwinięcie się procesów glikogenolizy i tym sa-
mym zakwaszenia tkanki mięśniowej. Brak poubojowe-
go zakwaszenia powoduje zwiększoną podatność tkanki
mięśniowej na rozkJad, a także nie uruchamia enzylna-
tycznychprocesów dojrzewania i tym samym wytworze-
nia pozytywnych cech sensorycznych mięsa. Z tych też
względów mozliwie największe wykrwawienie zwierzę-
cia jest czynnikiern kształtującym przydatnośó oraz ja-
kość spozywczą mięsa.

W r ozp oznawaniu zr óżnicow ane go pozi omu wykrwa-
wienia tusz zw terząt rzeżny ch brak j est dotąd j ednolitych
i j ednoznac znię różnicuj ących metod r ozpoznaw czy ch
takiego stanu. Ocena stopnia wykrwawienia w większoś-
ci przypadków jest subiektywnym odczuciem badające-
go, opaftym na ocenie wyglądu tkanki mięśniowej , a cza-
sem narządów wewnęt rzny ch. P rzy czyną takie go postę-
powania jest brak oficjalnego, standardowego postępo-
wania w badaniu mięsa. W obowiązujących przepisach
brak j e st w skazah do wykonywania p omiar ów czy te stów
określających poziom klwi resztkowej w tkance mięśnio-
wej. Dla obiektywizacji stopnia wykrwawienia przepro-
wadzić można, dotąd znane, aczkolwiek oficjalnie nie
podawane metody. W praktyce stosować można szereg

sposobow rozpoznaw czy ch, zarówno badanie makrosko-
powe, jak i bardziej szczegółowe testy diagnostyczne.

Badanie makroskopowe umozliwia określenie barwy
i stopnia uwodnienia rnięśni, narza!ów wewnętrznych,
głównie płuc i serca, oraz stopnia wypełnienia kr-wią na-
czyń kwionośnych ze szczególnym uwzględnieniem zył
podskórnych i naczyń tkanki lącznej, Badanie makrosko-
powe pozwala z reguły na stosuŃowo łatwe stwierdze-
nie braku wykrwawienia. Wszystkle naczynia krwionoś-
ne, a przede wszystkim główne pnie naczyniowe w j amie
brzusznej i klatce piersiowej sąbowiem wypełnione krwią.
Narządy wewnętrzne są obrzękłe i przesiąknięte krwią
a płuca zmieniĄą swoją barwę, stając się intensywnie
czerwone. Znacznie trudniejsze jest natomiast określenie
za|eżności między stopniem wykr-wawienia a intensyw-
nością barwy tkanki mięśniowej. W obrębie nawet tego
samego gatunku zwierzęcia mogąwystępować pewne róz-
nice barwy mięśni zwięane z żywieniem i środowiskiem
wychowu zwierząL Na bar-wę tkanki mięśniowej wpły-
wać mogą takze odchylenia od prawidłowej jej jakości,
takie jak: wodnistość, wybroczynowość, a przede wszyst-
kim pojawiające się coraz częściej odchylenia barwy spo-
wodowane wystąpieniem syndromów PSE i DFD (7). Stąd
teżbadanie makroskopowe nie może być jedynymtestem,
na którym można oprzeć ocenę stopnia wykrwawienia.
Srwierdzone w badan i u san i tamo-weterynaryjnym niepra-
widłowości nrogą być jedynie wskazaniem do przepro-
w adzenia dal szych po stępow ań r ozp oznaw czy chi. kt óre
pozwolić mogą na dokładniejsze określenie poziomu
wykrwawienia tusz. Są nimi liczne testy fizykochemicz-
ne, opierające się na określeniu zawartości hemoglobiny.

Badania nad określeniem stopnia wykrwawienia pro-
wadził przed wieloma laty Schónberg (l3), opisując me-
todę pasków bibułowych, wprowadzanych w nacięcie
mięśni. Pewną odmianą tego testu jest próba kompreso-
rowa, polegająca na ściśnięciu w kompresorze kawałka



mięsa umieszczonego na bibule filtracyjnej, a następnie
okręśleniu stopnia jej zawilgocenia oraz ocenie natęzenia
czerwonej barwy (16).

Innym z ftzycznych testów różnicujących stopień wy-
krwawienia jest określenie bannry wyciągu mięsnego (pró-
ba ługowania hemoglobiny), a wynik staje się bardziej
wyrażny przy kolorymetrycznym określeniu natężenia
barwy. Próba ługowania hemoglobiny pozwala tylko na
zrożnicowanie stanów pełnego wykrwawienia od braku
wykrwawienia lub wykrwawienia niewielkiego stopnia,
które stwierdza się przy uboju w agonii. Metoda ta, opar-
ta na analizie widmowej, wymaga odpowiedniej, kosz-
townej aparatury i nie różnicuje stanów niepełnego wy-
krwawienia.

Do określenia stopnia wykrwawienia opracowano tak-
że szereg testów chemicznych oparlych na reakcji bar"w-
ników organicznych z hemoglobiną. Reakcja batwna po-
między hemoglobinązawarląw wyciągu mięsnym a zie-
lenią malachitową i nadtlenkiem wodoru została opisana
przez Radana (l 1). Według wskazań tego autora, test ten
róznicuje trzy podstawowe stopnie wykrwawienia: peł-
ne, niezupełne i brak wykrwawienia. Reder (12) opraco-
wał test, polegajapy ta zmianię barwy błękitu Lófflera
i fuksyny karbolowej pod wpĘwern hemoglobiny zawar-
tej w rozdrobnionej próbce tkanki mięśniowej. Wprowa-
dzono także do diagnostyki stopnia wykrwawienia test,
który jest określany jako próba pseudoperoksydazowa
W reakcji tej hemoglobina pełni funkcję peroksydazy, ka-
talizujap utlenianie i zmianę bar-wy nalewki gwajakolo-
wej z brązowejprzy prawidłowym wykr-wawieniu do nie-
bieskiej, a nawet niebieskofioletowej przy braku wykrwa-
Wlenla.

Przeprowadzono takżę próby określenia stopnia wy-
krwawienia za pomocą testów hematologicznych. Jednym
z nich było określenie liczby erytrocytów w soku mięś-
niowym lub wyciągu mięsnym. Podjęto także próby iloś-
ciowego określenia hemoglobiny w soku mięśniowym
bydła rzeżnego. Posłuzono się testem Sahliego stosowa-
nym w badaniach hematologicznych. Porównując te wy-
niki z testem bibułowym Schónberga stwierdzono , że nte
zawsze wysoki poziom hemoglobiny jest jednoznaczny
z wystąpieniem czetwonego zabarwienia bibuły.

Wszystkie z opisanych testów, aw szczególności testy
oparte na reakcji barwnej, są testami orientacyjnymi i nie
zawsze dobrze różnicującymi poziom wykrwawienia.
Testy te są wynikiem reakcji zastosowanego odczynnika
z żęIazem zawartym w hemoglobinie. Pierwiastek ten
zawięra takżę w swej budowie mioglobina. Pomimo ze
przechodzenie tego związkll do wyciągów w czasie eks-
trakcji jest mniejsze niz hemoglobiny, wymienione testy
mogą być obciąźone pewnym błędem. Stąd_ tez najlep-
szymrozwiązaniem jest ilościowe określenie krwi zawar-
tej w tkankach zwierząt hlb oznaczęnie poziomu hemo-
globiny.

Dokładne określenie poziomu hemoglobiny i zróżni-
cowania ilościowego dwóch podstawowych barwników,
tj. mioglobiny i hemoglobiny dały metody chromatogra-
ftczne, a w szcze gólno ś c i chromato grafi a j onowymienna
oraz chromatografia oparta na sączeniu molekularnym.
Jednaz pierwszych prób opracowania metody równoleg-
łego oznaczenia w mięśniach poziomu ilościowego mio-
globiny i hemoglobiny została podjęta przezBorcherta,

a następnie udoskonalona przez Pisulę (9). Według tego
autora, ldział hemoglobiny w ogólnej zawartości barw-
nikow w tkance mięśniowej waha się od 25%o do 30%.
Autor ten wskazuje jednocześnie na szereg takich czyn-
nikóq jak: środowisko, żywienie, aprzede wszystkim ro-
dzaj mięśnia, które w istotny sposób kształtująilośćiwza-
jemny stosunek ilościowy mio- i hemoglobiny.

Gótze (5) w swych badaniach, wykorzystując elektro-
forety czny r ozdział mi o glob iny i hemo gl obi ny, w ykazał,
że zawartość mioglobiny w mięśniach trzech badanych
grup świń (ubite w agonii, zkonieczności i pochodzące
z normalnego uboju) wahała się od 7,2 do'7,4 mg/g, nato-
miast poziom hemoglobiny wynosił odpowiednio: 11,2
mgl g, 4,8 mgl g, ż,5mgl g.

Dalsze badania nad określeniem poziomu obu barwni-
ków w tkance mięśniowej przeprowadzonoprzy pomocy
filtracji molekularnej w żelu sephadex (2,10) oraz wyso-
kociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) (3).
Próbowano takze określić zróżnicowany poziom wykwa-
wi en i a p opr zez wy s al ani e he m o gl ob iny, uży w aj ąc do te go
celu fosforanów (a). Poziom hemoglobiny wyliczanotabe
z absorpcji oksyhemoglobiny przy długości fali 5'l6 nm.
W obu tychprzypadkach nie wzięto pod uwagę obecnoś-
ci mioglobiny, która w istotny sposób mogła wpływać na
wyniki tych badań. Skojarzenia takie nasuwać mogły
wysokie wyniki oznaczehhemoglobiny otrzymane meto-
dą wysalania.

Badania przeprowadzone przęz Stollego i wsp. (l5)
wykazały, że próba izoe|ektrycznego ogniskowania he-
moglobiny w zelu poliakrylamidowym możebyć kryte-
rium róznicowania świń pochodzących z ubojów pozoro-
wanych od świń z normalnego uboju. U świń z uboju
pozorowanego w składzie białek mięśnia pośladkowego
wykazano dodatkowo dwie frakcje, które co prawda
stw i erdz on o także w b iałku zw ier ząt normalni e ub ij anych,
ale zawszew wyrażnie mniejszej ilości.

W badaniach nad określeniem stopnia wykrwawienia,
a przede wszystkim nad ilościowym określeniem krwi
resztkowej posłuzono się techniką radioizotop ową. Uży-
to do tego celu chromu Cr51 oraz dwoch izotopów jodu
l1r5 i Il3r (6,14,17). Jakwykazał Smith (14), chrom Cr5|
kumulował się w tkankach i stąd też stał się mało przy-
datny do określenia poziomu krwi resztkowej. Najlepsze
wyniki dało zastosowanie Il3 |. Znakowanątym pierwiast-
kiem albuminę surowicy krwi wprowadzano do organiz-
mu świń (I7) orazklrcząt brojlerów (6) i na podstawie
aktywności radiacyjnej określano pozostałość krwi w na-
rządach i tkance mięśniowej. Badania te wykazały, że
zawartość krwi w mięśniach szkieletowych świń wynosi-
ła średnio 1,63Yo masy mięśnia (l7), Wykazano istotne
różnice w zawartości krwi pomiędzy mięśniami (5).

M eto dy chro m ato gr aft c zne, izo elektry czne g o o gni s ko -
wania, atakże badania izotopowe są dość skomplikowa-
ne i trudne technicznie do przeprowadzaniaw terenowym
laboratorium. Metodę, którą moze wykonać każde labo-
ratorium Inspekcji Weterynaryjnej podaje Beutling (1).
Test dyfuzji hemoglobiny w agarze polega na naniesieniu
wyciągu mięsnego na sfupek agarowy i odczytaniu bar-
wy i wielkości pierścienia wytworzonegoprzez dyfundu-
jącą do podłoża hemoglobinę. Sposób dyfundowania he-
moglobiny do podłoza przedstawiono na ryc. 1. Test ten
został sprawdzony i pozytywnie oceniony przez innych



Ryc. 1. Test dyfuzji hemoglobiny w agarze (różna procento-
wa zawartość hemoglobiny w wyciągu mięsnym)

autorów (16,ż0,2l). Jedynie Paulick i Stolle (B) stwier-
dzajy ze dyfundować moze takze mioglobina, ale, jak
stwierdza autorka testu, przy niewielkim rozdrobnieniu
(nożyczkami) tkanki przechodzenie do wyciągu mioglo-
biny jest znikome i nie ma wpłFvu na wynik testu. W ba-
daniach własnych, wykonanych na eksperymentalnie
wykrwawianych świniach, wykazano, że jest to jeden
z prostych, ale najlepszych testów róznicujących pięć pod-
stawowych stopni wykr-wawienia. W badaniach tych wy-
kazano, ze testem różnicującym wszystkie badane stop-
nie wykrwawienia byłtak:że test kompresorowy (rryc.2).
Dla zobiektywizowania wyników badań wprowadzono
określony rodzaj bibuły nasączonej nasyconym roztwo-
rem KCl orazpomiar (za pomocąplanimetru) powierzchni
plamy i jej barwy (16).

Waznym czynnikiem w określeniu stopnia wyklwawie-
nia jest tabe rodzaj materiału, jakinależy pobrać do ba-
dań w celu prawidłowego określenia poziomu krwi pozo-
stającej w tuszy zwierzęcia. Jakwykazano, narządy we-
wnętrzne nie nadają się do przeprowadzenia testów fizy-
ko chemiczny ch. Zaw ieraj ą one nawet przy maksymalnym
wyklwawieniu tak duząilośó krwi, ze wyniki tych testów
są w kazdym przypadku dodatnie. Jedynie mięśnie mogą
być materiałem do przeprowadzenia tych testów. Bada-
nia własne wykazały, żę nie wszystkie mięśnie w jedna-
kowym stopniu róznicują poziom wykrwawienia tusz
i stąd nie wszystkie są przydatne do określenia stopnia
wykrwawienia. Mięśnie takie jak żwaczi część mięśnio-
waprzepony zawierajązbyt dlżąilośc krwi i przy mak-
symalnym wykrwawieniu mogą dać reakcje fałszywie do-

Ryc. 2. Wynik testu kompresorowego dla mięsa d,obrze i źle
wykrwawionego

datnie, wskazujące na niepełne wykrwawienie. Natomiast
mięsień najdŁuższy klatki piersiowej ma tak niski poziom
Ww| że przy brakll wykrwawienia testy dają wyniki fał-
szywie ujemne. Najbardziej przydatnymi i róznicujący-
mi wszystkie badane stopnie wykrwawienia okazały się
mięśnie: nadgrzebieniowy, skośny wewnętrzny brzlcha
imięśnie szyi, Jednakże ze względu na dostępnośó w cza-
sie badania poubojowego, praktyczne znaczenie mogą
mieć tylko mięśnie szyi i skośnywewnętrznybrzucha (16).

Podsumowując należy wskazaó, że dla właściwego
określenia stopnia wykrwawieniazwierza! a tym samym
wydania odpowiedniej oc eny sanitatno-weterynaryj nej
wskazane jest stosowanie makroskopowego badania po-
ub oj owe go tttsz i nar ządów wewnętr zny ch oraz o dp owi e d-
nio dobranych testów rozpoznawczych, przede wszyst-
kim testu dyfuzji hemoglobiny wg Beutling lub próby
kompresorowej, przeprowadzonych na reprezentatyłvnych
dla tej oceny mięśniach. Potwierdzeniem tego wniosku
sąwyniki badań bydła i świń pochodzących z uboju prze-
mysłowego oraz z ubojów sanitarnych , a także dostar-
czonych do rzeżti jako ubite w transporcie (19).
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