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Αποτροπή του κίνδυνου διασποράς
εγκεφαλικών τεμαχιδίων οτο αίμα
και το σφάγιο κατά την αναισθητοποίηση των βοοειδών: εναλλακτική
μέθοδος αναισθητοποίησης

Ανασκόπηση

Avoiding the risk of dissemination
of brain particles into the blood
and carcass during cattle stunning:
alternative method of stunning
Ramantanis Sp. B.

Σπ. Β. Ραμαντάνης

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Κατά την τρέχουσα πρακτική αναισθητοποίησης
των βοοειδών με χο πιστόλι με διατρητική ράβδο, η είσοδος του εμ
βόλου στην κρανιακή κοιλότητα προκαλεί μαζική καταστροφή της
εγκεφαλικής ουσίας. Μέσω της φλεβικής κυκλοφορίας υπάρχει
κίνδυνος μεταφοράς τεμαχιδίων της εγκεφαλικής ουσίας και πρό
κληση μόλυνσης του αίματος, των πνευμόνων και της καρδιάς α
πό τον παράγοντα της σπογγιόμορφης εγκεφαλοπάθειας των βοο
ειδών (ΣΕΒ). Τ ο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) συγκεντρώ
νει όλη σχεδόν τη μολυσματικότητα στα βοοειδή, τα οποία έχουν
προσβληθεί από τη ΣΕΒ. Οι εγκεκριμένες ταχείες δοκιμές διάγνω
σης μετά τη σφαγή δεν είναι ικανές να εξακριβώσουν ζώα μολυ
σμένα από ΣΕΒ κατά το αρχικό διάστημα της επώασης. Έτσι, είναι
πιθανό όταν ένα ζώο αναισθητοποιηθεί με μία μέθοδο η οποία πα
ράγει έμβολα να εμφανίσει έμβολα μολυσμένα από τον παράγοντα
της ΣΕΒ, διεσπαρμένα μέσω της φλεβικής κυκλοφορίας, στους
πνεύμονες και την καρδιά, παρ' όλο το αρνητικό αποτέλεσμα της
ταχείας δοκιμής διάγνωσης. Αυτός ο κίνδυνος της μόλυνσης έχει
αποδειχθεί σε αρκετές επιστημονικές εργασίες. Η διαβάθμιση των
μεθόδων αναισθητοποίησης κατά σειρά μειουμένου βαθμού κίν
δυνου για πρόκληση μόλυνσης είναι: 1. Συσκευή πεπιεσμένου αέρα
που εγχέει αέρα. 2. Συσκευή πεπιεσμένου αέρα που δεν εγχέει αέρα.
3. Συσκευή με διατρητική ράβδο και pithing. 4. Συσκευή με δια
τρητική ράβδο χωρίς pithing. Αμελητέος ή κανένας κίνδυνος μπο
ρεί να αναμένεται από: Πλήγμα στο κρανίο (μη διατρητική μέθο
δος) και την ηλεκτροθανάτωση (ηλεκτροπληξία). Προς το παρόν η
ηλεκτροπληξία εφαρμόζεται στην πράξη σε ελάχιστα μόνο σφαγεία
της ΕΕ. Από το καλοκαίρι του έτους 2001 λειτουργεί η πρώτη συ
σκευή ηλεκτροπληξίας στην ηπειρωτική Ευρώπη. Περιγράφονται
δυο συστήματα ηλεκτροπληξίας, τα οποία καλύπτουν τις απαιτή
σεις της νομοθεσίας (Γερμανικής και Ηνωμένου Βασιλείου) περί
προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή. Η αντικατάσταση της δια
τρητικής μεθόδου αναισθητοποίησης με την ηλεκτροπληξία, σε πε
ριοχές όπου απαντάται η ΣΕΒ, αποτρέπει τον κίνδυνο της διασποράς
των εγκεφαλικών τεμαχιδίων στο αίμα και το σφάγιο.

ABSTRACT. During stunning, the entrance of the bolt into the
cranial cavity results in massive brain tissue damage. There is a risk of
brain tissue particles being transferred via the blood flow in the
minor blood circulation system. This can lead to a contamination
of blood, lungs and heart with the bovine spongiform
encephalopathy (BSE) agent. Tissues of CNS carry almost all of the
infectivity in catde sub-clinically and clinically affected by the BSE.
The approved rapid post mortem tests cannot identify BSE infected
animals early in the incubation period. Thus, it is not inconceivable
that an animal with a negative rapid test result could, if stunned by a
method that produced emboli, still have BSE-infected emboli
dispersed through the venous blood stream, the lungs and the heart.
This danger of contamination has been proved in several scientific
studies. The ranking order of stunning methods in terms of
decreasing risk for causing contamination is: 1. Pneumatic stunner
that injects air. 2. Pneumatic stunner that does not inject air. 3.
Captive bolt stunner with pithing. 4. Captive bolt stunner without
pithing. Negligible or absent risk can be expected from nonpenetrative stunner and cardiac arrest stunning. For the time being,
very few slaughterhouses in the EU implement the electrocution.
Since the summer 2001, the first cardiac arrest stunning equipment
has been operational in the continental Europe. Two systems for
electrical stunning of catde are presented, which are in accordance
with the UK and German regulations on the animal protection at
slaughter. The replacement of the penetrative stunning method with
the cardiac arrest stunning, in regions where the BSE is present,
would prevent the risk of dissemination of brain particles into the
blood and carcass.
Keywords: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Dissemina
tion of brain particles, Stunning methods and BSE risks, Irreversible
electrical stunning.

Λέξεις ευρετηρίασης: Σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια των βοοει
δών (ΣΕΒ), Διασπορά των εγκεφαλικών τεμαχιδίων, Μέθοδοι αναισθητοποίησης και κίνδυνοι από τη ΣΕΒ, Ηλεκτροθανάτωση των βο
οειδών.

Καθηγητής, Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Κρέατος
και Κρεατοσκευασμάτων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ. Ε. Ι.) Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος,
12210 Αιγάλεω.
E-mail: ramadspy@teiath.gr
Ημερομηνία υποβολής: 14.02.2003
Ημερομηνία εγκρίσεως: 30.06.2003

Professor, Laboratory of Meat & Meat products Technology and
Quality Control, Department of Food Technology, Technological
Educational Institution (T. E. I.) of Athens, Agiou Spyridonos Str.,
12210 Egaleo, Athens, Greece.
Submission date: 14.02.2003
Approvavate: 30.06.2003

231

RAMANTANIS SP. Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά την εμφάνιση της Σπογγιόμορφης Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) [bovine spongiform encephalo
pathy, BSE] η μόλυνση του σφαγίου από τεμαχίδια του
ΚΝΣ, λόγω της τεχνολογίας σφαγής, προκαλεί σχετική α
νησυχία σε σχέση με τον πιθανό κίνδυνο της υγείας του
καταναλωτή κατά την έκθεση του στο μολυσματικό παρά
γοντα της ΣΕΒ (Lücker και συν. 2002, Ramantanis 2002).
Λόγω της ισχυρής υποθέσεως ότι η ΣΕΒ μπορεί να μετα
δοθεί στον άνθρωπο ως variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD)
εφαρμόζεται αυστηρός έλεγχος, ώστε να απομακρυνθούν
τα θετικά στη ΣΕΒ ζώα ή/και τα υλικά ειδικού κίνδυνου
(ΕΥΚ) [specified risk materials, SRM] από την ανθρώπι
νη τροφική αλυσίδα. (Daly και συν. 2002, Ironside 2002 και
1998, SSC 2001b). Μέτρα σχετικά με την αφαίρεση των
ΕΥΚ και η απαγόρευση της καταστροφής του προμήκους
και της πρόσθιας μοίρας του νωτιαίου μυελού (pithing) έ
χουν απομακρύνει τους κυριότερους κίνδυνους εξάπλω
σης του μολυσματικού παράγοντα της ΣΕΒ (Regulation
999/2001, Decision 2000/418/ΕΚ). Παρ' όλα αυτά, εάν ο
παράγοντας της ΣΕΒ εμφωλεύει στο ζώο, η παραδοσιακή
τεχνολογία σφαγής περιλαμβάνει μερικά κρίσιμα σημεία
τα οποία θέτουν ένα μη αμελητέο κίνδυνο μόλυνσης του
σφαγίου με ΕΥΚ. Αυτά αφορούν την αναισθητοποιηση
του ζώου με πιστόλι με διατρητική ράβδο, το χειρισμό της
κεφαλής και τη διχοτόμηση του σφαγίου και πρέπει επο
μένως να αντικατασταθούν από ασφαλέστερες τεχνικές
(Schutt-Abraham 2002α, 2002β, Troeger, 2001).
Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΦΑΓΙΟ
Κατά την τρέχουσα πρακτική αναισθητοποιησης των
βοοειδών με το πιστόλι με διατρητική ράβδο, η είσοδος
του εμβόλου περιορισμένης εξόδου στην κρανιακή κοιλό
τητα έχει ως αποτέλεσμα τη μαζική καταστροφή της εγκε
φαλικής ουσίας και σε μερικές περιπτώσεις την έξοδο ε
γκεφαλικής ουσίας από τη δημιουργηθεισα οπή του κρα
νίου. Δεδομένου ότι η καρδιά εξακολουθεί να λειτουργεί
για αρκετά λεπτά μετά την είσοδο του εμβόλου στο κρα
νίο, υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς τεμαχιδιων της εγκεφα
λικής ουσίας, μέσω της φλεβικής κυκλοφορίας, στη μικρή
κυκλοφορία (Anil και συν. 1999). Αυτό μπορεί να οδηγήσει
στη μόλυνση του αίματος, πνευμόνων και καρδιάς με τον
παράγοντα της ΣΕΒ (Troeger 2001).
Το ΚΝΣ συγκεντρώνει σχεδόν όλη τη μολυσματικότη
τα στα βοοειδή, που έχουν προσβληθεί από τη ΣΕΒ. Στη
φυσικώς απαντώσα ΣΕΒ δεν είναι γνωστή η ηλικία κατά
την οποία ο εγκέφαλος παρουσιάζει, ενδεχομένως, μολυ
σματικότητα και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με βε
βαιότητα πότε μια φυσική περίπτωση της ΣΕΒ θα παρου
σιάσει μολυσματικότητα στον εγκέφαλο. Τα σχετικώς πε
ριορισμένα στοιχεία από πειραματική/?^os μόλυνση βο
οειδών υποδηλώνουν ότι η μολυσματικότητα είναι ανι
χνεύσιμη στο ΚΝΣ μόνον κατά το τελευταίο στάδιο της ε
πώασης, μερικούς μήνες πριν από την εμφάνιση κλινικών
συμπτωμάτων (SSC 2001α). Οι εγκεκριμένες ταχείες δοκι

μές διάγνωσης μετά τη σφαγή, οι οποίες διενεργούνται υ
ποχρεωτικά σε όλα τα βοοειδή άνω των 30 μηνών [24 μη
νών στη Γερμανία (Schutt-Abraham 2002β)], δεν είναι ι
κανές να εξακριβώσουν ζώα μολυσμένα από ΣΕΒ κατά το
αρχικό χρονικό διάστημα της επώασης, αλλά είναι ικανές
να πιστοποιήσουν την παρουσία του παράγοντα της ΣΕΒ
κατά το τελικό χρονικό διάστημα της επώασης σε ζώα τα
οποία είναι ήδη κλινικώς ασθενή (Special Report 2001) ή
λίγο πριν από την εκδήλωση της νόσου [μερικούς μήνες
πριν από την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων (SchuttAbraham, 2002α)] και ο εγκέφαλος των οποίων ενδεχομέ
νως να παρουσιάζει ήδη υψηλή μολυσματικότητα (SchuttAbraham 2002β). Επιπροσθέτως, οι υπάρχουσες ταχείες
δοκιμές διάγνωσης ανιχνεύουν PrP Sc [παθολογική ισό
μορφη της φυσιολογικής γλυκοπρωτεΐνης των κυττάρων,
prion (PrPc) (Papadopoulos 2001)], όχι μολυσματικότητα.
Η ανίχνευση των PrPSc με κάθε μέθοδο θεωρείται ως από
δειξη παρουσίας της μολυσματικότητας. Αλλά η απουσία
ανιχνεύσιμων PrPSc δεν αποτελεί υποχρεωτικώς απόδειξη
απουσίας της μολυσματικότητας. Έ ν α αρνητικό PrPSc α
ποτέλεσμα, περιλαμβανομένου αυτοΰ της ταχείας δοκι
μής, δεν σημαίνει ότι το ζώο ή ο εγκέφαλος του είναι α
παλλαγμένος μολυσματικότητας (SSC 2001b). Έτσι, είναι
πιθανό όταν ένα ζώο αναισθητοποιηθει με μια μέθοδο η
οποία παράγει έμβολα, να εμφανίσει έμβολα μολυσμένα
από τον παράγοντα της ΣΕΒ, διεσπαρμένα μέσω της φλε
βικής κυκλοφορίας, στους πνεύμονες και την καρδιά, παρ'
όλο το αρνητικό αποτέλεσμα της ταχείας δοκιμής διάγνω
σης, Δεν υπάρχει προς το παρόν τρόπος εκτίμησης του με
γέθους του κίνδυνου. Οπωσδήποτε θα είναι μικρότερος ό
ταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι αναισθητοποιηση ς διαφο
ρετικές από την τραυματική και το pithing (SSC 2001α).
Αυτός ο κίνδυνος της μόλυνσης έχει αποδειχθεί σε αρ
κετές επιστημονικές εργασίες. Η συχνότητα με την οποία
έμβολα του ΚΝΣ εισέρχονται στην κυκλοφορία εξαρτά
ται από τη μέθοδο αναισθητοποιησης. Οι Anil και συν.
(1999) αναφέρουν ότι η συχνότητα εμφάνισης εμβόλων σε
15 βοοειδή ήταν 33% κατά την αναισθητοποιηση με ε
φαρμογή πιστολιού έγχυσης πεπιεσμένου αέρα και περί
που 6% (1 από 16) κατά την εφαρμογή του κοινού πιστο
λιού με διατρητική ράβδο και pithing. Αλλά δεν πιστοποι
ήθηκαν έμβολα σε 15 βοοειδή που αναισθητοποιήθηκαν
με μη διατρητική συσκευή (πλήγμα στο κρανίο-concussion
stunning) ή σε 14 βοοειδή που αναισθητοποιήθηκαν με
κοινό πιστόλι με διατρητική ράβδο, χωρίς pithing. Όσον
αφορά τη διασπορά της εγκεφαλικής ουσίας στο αίμα οι
Anil και συν. (1999) αναφέρουν ότι η μόλυνση συμβαίνει
εντός των πρώτων 40 δευτερολέπτων μετά την αναισθητο
ποιηση του ζώου. Μετά, το επίπεδο μόλυνσης είναι αμε
λητέο. Αλλά δεν θεωρείται πιθανό η τρώση των αγγείων
(αφαίμαξη) να πραγματοποιείται στην πλειονότητα των
βοοειδών εντός 20-40 δευτερολέπτων μετά την αναισθη
τοποιηση. Συμφωνά με την Humane Slaughter Association
(HSA), το χρονικό διάστημα έως την έναρξη της αφαίμα
ξης είναι περισσότερο πιθανό να υπερβαίνει το ένα λεπτό
(HSA1995). Έτσι, στην περίπτωση κατά την οποία η τρώ-
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ση των αγγείων δεν έχει πραγματοποιηθεί εντός 40 δευ
τερολέπτων μετά την αναισθητοποίηση, η πλειονότητα των
εμβόλων θα έχει ήδη διασχίσει την καρδιά ή θα έχει ε
γκλωβισθεί στην καρδιά ή στους πνεύμονες, γεγονός με
το οποίο συμφωνούν τα ευρήματα στην πράξη (Schmidt
και συν. 1999, Garland και συν. 1996). Οι Horlacher και
συν. (2002) εξέτασαν τους πνεύμονες 323 βοοειδών μετά
την αναισθητοποίηση τους με κοινό πιστόλι με διατρητι
κή ράβδο, χωρίς pithing. Έ ν α ποσοστό 60% των πνευμό
νων περιείχε έμβολα (συνολικά ευρέθηκαν 358 έμβολα σε
194 πνεύμονες), τα οποία εξετάσθηκαν με ανοσο-χημεία
και -ιστοχημεία, ώστε να πιστοποιηθεί η ύπαρξη εγκεφα
λικής ουσίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώ
νουν ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί η μόλυνση του πνεΰμονος από τα εν λόγω έμβολα. Αλλά η συχνότητα εμφάνι
σης αυτών φαίνεται ότι είναι πολΰ χαμηλή και κατά συνέ
πεια θεωρείται πολΰ μικρή η έκθεση της υγείας του αν
θρώπου σε κίνδυνο, κατόπιν κατανάλωσης μολυσμένου
πνεΰμονός. Οι Lücker και συν. (2002) εξέτασαν τις καρ
δίες και τους πνεύμονες 762 ζώων, τα οποία αναισθητοποιήθηκαν με κοινό πιστόλι με διατρητική ράβδο. 48 εξ
αυτών παρουσίασαν σε σύνολο 58 τεμαχίδια που έμοια
ζαν με έμβολα, στον πνεύμονα ή/και στη δεξιά κοιλία. Η
συχνότητα εμφάνισης των εν λόγω τεμαχιδίων ήταν κατά τι
υψηλότερη σε ζώα χωρίς pithing (5,9%), απ' ό,τι σε ζώα
με pithing (4,1%). Γενικώς, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
μόλυνση του σφαγίου με τεμαχίδια του ΚΝΣ δεν μπορεί
να αποκλεισθεί με την τρέχουσα τεχνολογία σφαγής.
Συμφωνά με τη γνωμοδότηση επί των μεθόδων αναισθητοποίησης και των κίνδυνων από τη ΣΕΒ, που αποδέ
χθηκε η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή της Ευρω
παϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του έτους 2002 (SSC 2002),
εάν συμβεί μηχανική καταστροφή του εγκεφάλου και εάν
τεμαχίδια εγκεφαλικής ουσίας διασπαροΰν στο αίμα, τότε
οι ιστοί και τα όργανα τα οποία είναι πιθανόν να μολυν
θούν με υλικό του ΚΝΣ, ανεξαρτήτως του είδους της τραυ
ματικής αναισθητοποίησης, είναι, κατά σειρά μειουμένου
βαθμού κίνδυνου: Αίμα, Πνευμονικές αρτηρίες, Πνεύμο
νας, Δεξιός καρδιακός κόλπος και κοιλία. Το επίπεδο του
κίνδυνου ποικίλλει αναλόγως της χρησιμοποιηθείσης συ
σκευής, του βάθους και της ταχύτητας της διείσδυσης, της
ποσότητας του εγκεφαλικού υλικού που υπέστη κατα
στροφή, της θέσης εφαρμογής της συσκευής αναισθητοποίησης, την πιθανότητα επαναισθητοποίησης κ.λπ. Η
διαβάθμιση των μεθόδων αναισθητοποίηση ς κατά σειρά
μειουμένου βαθμού κίνδυνου για πρόκληση μόλυνσης εί
ναι: 1. Συσκευή πεπιεσμένου αέρα που εγχέει αέρα. 2. Συ
σκευή πεπιεσμένου αέρα που δεν εγχέει αέρα. 3. (Κοινή)
συσκευή με διατρητική ράβδο και pithing. 4. (Κοινή) συ
σκευή με διατρητική ράβδο χωρίς pithing. Αμελητέος ή
κανένας κίνδυνος μπορεί να αναμένεται από: Πλήγμα στο
κρανίο (μη διατρητική μέθοδος) και την ηλεκτροθανάτωση. Υπογραμμίζοντας το σχετικώς υψηλό κίνδυνο κατα
στροφής του εγκεφάλου και της διασποράς της μολυσμα
τικότητας που προκύπτει από την αναισθητοποίηση με συ
σκευή πεπιεσμένου αέρα που εγχέει αέρα, ή οποιαδήποτε

άλλη μέθοδο αναισθητοποίησης που συνοδεύεται από
pithing, η Επιτροπή δέχθηκε ότι δεν μπορεί να αποκλει
σθεί ο κίνδυνος από τις άλλες διατρητικές μεθόδους αναισθητοποίησης. Επίσης, η Επιτροπή συστήνει τη συνέχιση
της έρευνας σχετικώς με τις μεθόδους αναισθητοποίησης
και τη δημιουργία εμβόλων, ιδιαιτέρως στα βοοειδή, διότι
τα πειραματικά δεδομένα είναι περιορισμένα.
Σχετικώς με το επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο της υγεί
ας του καταναλωτή η Επιτροπή αποδέχθηκε ότι ο κίνδυ
νος της μόλυνσης των ιστών και οργάνων του βοοειδούς
από τον παράγοντα της ΣΕΒ που εμφωλεύει στο ΚΝΣ, ως
αποτέλεσμα της μεθόδου αναισθητοποίηση ς, εξαρτάται
από τρεις παράγοντες: α) το βαθμό μολυσματικότητας του
εγκεφάλου του ζώου από τον παράγοντα της ΣΕΒ, β) την
έκταση της καταστροφής του εγκεφάλου και γ) τη δια
σπορά των εγκεφαλικών τεμαχιδίων στο σώμα του ζώου.
Όσον αφορά το βαθμό μολυσματικότητας του εγκεφάλου,
η εφαρμοζόμενη μέθοδος αναισθητοποίηση ς δεν έχει κα
μία σημασία, εάν θεωρηθεί ότι ο εγκέφαλος των βοοειδών
δεν είναι μολυσμένος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση ό
λων των βοοειδών από χώρες με επίπεδο γεωγραφικού
κίνδυνου Ι [Ο γεωγραφικός κίνδυνος όσον αφορά τη ΣΕΒ
(ΓΚΣ) αντιστοιχεί σε ποιοτικό δείκτη της πιθανότητας εμ
φάνισης ενός βοοειδούς ή περισσοτέρων, που έχουν προ
σβληθεί από ΣΕΒ, σε προκλινικό ή κλινικό στάδιο, σε δε
δομένη στιγμή, σε δεδομένη χώρα (Special Report 2001)]
ή όλων των βοοειδών ηλικίας κάτω του ενός έτους, ανε
ξαρτήτως του επίπεδου του γεωγραφικού κίνδυνου της
χώρας προέλευσης. Επιπλέον, όταν εφαρμόζονται σε βο
οειδή, τα οποία εμφανίζουν αρνητικό αποτέλεσμα της τα
χείας δοκιμής διάγνωσης για ΣΕΒ μετά τη σφαγή, ή σε βο
οειδή ηλικίας μικρότερης των 30 μηνών διατρητικές μέθο
δοι αναισθητοποίησης, άλλες εκτός της αναισθητοποίησης με πιστόλι που εγχέει αέρα ή οποιαδήποτε άλλη μέ
θοδος ακολουθούμενη από pithing, είναι πιθανόν να έ
χουν ως αποτέλεσμα ένα αρκετά μικρότερο ή μη σημαντι
κό κίνδυνο μόλυνσης του σφαγίου από τον παράγοντα της
ΣΕΒ. Όσον αφορά την έκταση της καταστροφής του ε
γκεφάλου και τη διασπορά των εγκεφαλικών τεμαχιδίων
στο σώμα του ζώου δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν
κατά την εφαρμογή οποιασδήποτε διατρητικής μεθόδου
αναισθητοποίησης.
Το Γερμανικό Κρατικό Ινστιτούτο για την Προστασία
της Υγείας του Καταναλωτή και Κτηνιατρικής
[Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz
und Veterinärmedizin-(BgVV)] προτείνει ότι, μετά την α
ναισθητοποίηση με πιστόλι με διατρητική ράβδο, χωρίς ε
πακόλουθο pithing, ολόκληρη η κεφαλή, η καρδιά, οι
πνεύμονες και το αίμα πρέπει να δηλωθούν ως ΕΥΚ και
κατ' ακολουθία να αποκλεισθούν από την τροφική αλυσί
δα. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε μία εναλλακτική μέ
θοδος αναισθητοποίησης πρέπει να εφαρμοσθεί, όπως
π.χ. η ηλεκτροθανάτωση. (BgVV 2001b). Ήδη, από το έ
τος 1998 το ίδιο Ινστιτούτο έχει επανειλημμένως προτεί
νει, σε περιοχές όπου απαντά η ΣΕΒ, την άμεση αντικα
τάσταση της τραυματικής αναισθητοποίησης με την ηλεκ-
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Ηλεκτρόδιο τραχήλου
(ίφαρμόζίΐαι στον τράχηλο οπιοβίως των ύτων)

Ηλεκτρόδιο σχήματος Τ
(ιφαρμόζεται στο ακρορρίνιο)

(1)-θέση μη λειτουργίας
(Ζ) - θέση λειτουργίας

Ανυψωτής κάτω γνάθου
Ηλεκτρόδιο θώρακος
(Εφαρμόζεται μεταξύ ίων προσθίων άκρων)
Σχεδιάγραμμα. Σύστημα ηλεκτροπληξίας ενηλίκου βοοειδούς. (Code of practice 2001)
Figure. Electrical stunning and killing of adult cattle. (Code of practice 2001)

τροθανάτωση, έτσι ώστε να αποκλεισθεί ο κίνδυνος της
διασποράς του εν δυνάμει μολυσμένου νευρικού ιστοΰ.
(BgVV2001a).
ΗΛΕΚΤΡΟΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΑΩΝ (ηλεκτρο
πληξία, μη αντιστρεπτή ηλεκτρονάρκωση / ηλεκτρική
αναισθητοποίηση)
Στην πραγματικότητα υπάρχουν στο εμπόριο συστή
ματα ηλεκτροθανάτωσης (electrocution, cardiac arrest
stunning, electrical stunning and killing, irreversible
electrical stunning, deep stunning, Irreversible Betäbung,
Elektrotötung, Tötung durch elektrischen Strom), αλλά θα
πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να ανταποκριθούν στις
ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε σχέση με τις φυλές των βοοει
δών, τη δυναμικότητα των σφαγείων και τη Νομοθεσία
προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή (Troeger 2001). Από
το καλοκαίρι του έτους 2001 λειτουργεί η πρώτη συσκευή
ηλεκτροπληξίας στην ηπειρωτική Ευρώπη (Anonymous
2002). Τουλάχιστον 4 τέτοιες μονάδες είναι ήδη σε λει
τουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο (Anonymous 2000).
Η καρδιακή μαρμαρυγή στα βοοειδή με την κλασική
συσκευή ηλεκτροπληξίας (Wotton και συν. 2000), η οποία
αναπτύχθηκε κατά πρώτον στη Νέα Ζηλανδία τη δεκαε

τία του '80 (Lee 2002) και έχει εσχάτως τροποποιηθεί, ώ
στε να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις
(Anonymous 2002), προκαλείται σε τρία διαδοχικά στά
δια: Ιο, το στάδιο της διόδου ηλεκτρικού ρεύματος από την
κεφαλή, ώστε να αναισθητοποιηθείτο ζώο, 2ο, το στάδιο
της διόδου ηλεκτρικού ρεύματος από την καρδιά, ώστε να
προκληθεί καρδιακή μαρμαρυγή και 3ο, το στάδιο της διό
δου ηλεκτρικού ρεύματος από τη σπονδυλική στήλη, ώστε
να μειωθούν οι μυϊκές συσπάσεις μετά το θάνατο. Η ε
φαρμογή της μη αντιστρεπτής κεφαλής-σώματος αναισθητοποίησης, η οποία περιλαμβάνει το στάδιο της διό
δου του ηλεκτρικού ρεύματος από τη σπονδυλική στήλη,
αποτρέπει τον κίνδυνο της ανάνηψης, δεν προκαλεί σω
ματικές βλάβες στο ζώο, παρέχει ασφάλεια κατά την επε
ξεργασία του, αλλά κυρίως ελαχιστοποιεί ή αποτρέπει τον
κίνδυνο της διασποράς εγκεφαλικών σωματιδίων στο αί
μα και το σφάγιο. Το τυπικό σύστημα ηλεκτροπληξίας των
βοοειδών είναι μία ατομική παγίδα αναισθητοποίησης, ό
που η συγκράτηση της κεφαλής πραγματοποιείται με το
σύστημα συγκράτησης του τραχήλου και τον ανυψωτή της
κάτω γνάθου, που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. Η η
λεκτρική επαφή με το θώρακα πραγματοποιείται μέσω ε
νός ηλεκτροδίου που εφαρμόζεται, επίσης με πεπιεσμένο
αέρα, μεταξύ των προσθίων άκρων. Προς αύξηση της α-
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γωγιμότητας διοχετεύεται νερό στα ηλεκτρόδια του α
κρορρινιου, τραχήλου και θώρακος. (Σχεδιάγραμμα). Το
σύστημα διοχετεύει ημιτονοειδές εναλλασσόμενο ηλε
κτρικό ρεΰμα 550 Volt, 50 Hz μέσω ενός ρυθμιστή, ο ο
ποίος περιορίζει την ένταση του στη μέγιστη τιμή των πε
ρίπου 3,5Α, από το ηλεκτρόδιο του ακρορρινιου στα τρία
ηλεκτρόδια διαδοχικώς: Πρώτα, στο σύστημα του τραχή
λου για 3 δευτερόλεπτα, μετά στο ηλεκτρόδιο του θώρα
κα για 15 δευτερόλεπτα και, τέλος, στο οπίσθιο τμήμα του
κλωβού ηλεκτροπληξίας για 4 δευτερόλεπτα. Μια αποτε
λεσματική και άμεση αναισθητοποιηση πραγματοποιεί
ται όταν εφαρμόζονται >1.15Α, ημιτονοειδούς εναλλασ
σομένου ρεύματος 50 Hz μεταξύ των ηλεκτροδίων α
κρορρινιου και τραχήλου για χρονικό διάστημα μικρότερο
του 1 δευτερολέπτου. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή στην κε
φαλή ημιτονοειδούς εναλλασσόμενου ρεύματος 50 Hz ε
ντάσεως >0.46Αγια 3 δευτερόλεπτα, είναι επαρκής για
την πρόκληση επιληπτικής δραστηριότητας στον εγκέφα
λο. Η διάρκεια μιας αποτελεσματικής αναισθητοποιησης
είναι κατά μέσον όρο 50 δευτερόλεπτα, πριν από την α
νάκτηση της ρυθμικής αναπνοής και των αντανακλαστι
κών της κόρης και του βλεφάρου. Η καρδιακή μαρμαρυ
γή προκαλείται επιτυχώς όταν εφαρμόζονται >1.51Α η
μιτονοειδούς εναλλασσομένου ρεύματος 50 Hz μεταξύ
των ηλεκτροδίων ακρορρινιου και θώρακος για χρονικό
διάστημα μικρότερο του ενός δευτερολέπτου. (Lee 2002,
Wotton και συν. 2000).
Μια νεότατη συσκευή ηλεκτροπληξίας, κατασκευα
σμένη στη Γερμανία το έτος 2002, διοχετεύει ηλεκτρικό
ρεΰμα από το ηλεκτρόδιο του ακρορρινιου (πλάκα επα
φής) στο ζεύγος ηλεκτροδίων του τραχήλου για 4 δευτε
ρόλεπτα και ακολούθως στο ηλεκτρόδιο του θώρακος για
14-16 δευτερόλεπτα (3,0-3,5Α). Μετά ο κλωβός στρέφε
ται πλευρικώς κατά περίπου 20° και η αφαίμαξη πραγμα
τοποιείται εντός αυτοΰ, όπου το βοοειδές παραμένει ακό
μη σε όρθια θέση. Μετά την αφαίμαξη ο κλωβός στρέφε
ται πλευρικώς είτε κατά 90°, έτσι ώστε το άκρον του ζώ
ου να δεθεί και ακολούθως να ανυψωθεί, ή κατά 120°, με
αποτέλεσμα το βοοειδές να οδηγηθεί επί ενός ταινιόδρο
μου. Μέσω ενός μετασχηματιστή παρέχεται ρεΰμα στα
θερής έντασης (με δυνατότητα ρΰθμισης μεταξΰ 2,5 και
3,5Α). Η συχνότητα του ρεΰματος μπορεί να επιλεγεί με
ταξΰ 10 και 990 Hz, όπως επίσης και η διάρκεια της ροής
του. Οι εκάστοτε παράμετροι είναι δυνατόν να επιλέγουν
η κάθε μία χωριστά για την κάθε ροή [«κεφαλή», «θώρα
κας»], ενώ υπάρχουν προεπιλεγμένες 16 διαφορετικές πα
ράμετροι. Συνήθως, αρκοΰν στην πράξη 2 έως 3 προ
γράμματα. Ο εν λόγω κλωβός αναισθητοποίησης παρέχει,
συγκριτικώς με την ανωτέρω περιγραφείσα κλασσική συ
σκευή ηλεκτροπληξίας, τα ακόλουθα ενδιαφέροντα χα
ρακτηριστικά: α) Ράβδους συγκράτησης θώρακος και κοι
λίας. Αυτές επιτρέπουν τη διατήρηση του ζώου σε όρθια
θέση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ηλεκτροθανάτωσης
και της αφαίμαξης. Επίσης, εξουδετερώνουν τη μηχανική
κάκωση των ιστών του σφαγίου, οφειλόμενη στην ελεΰθερη πτώση του ζώου ή στους τονικοκλονικοΰς σπασμοΰς. β)

Δυνατότητα της άμεσης αφαίμαξης μετά τη λήξη της διο
χέτευσης του ηλεκτρικοΰ ρεΰματος, με αποτέλεσμα τον πε
ριορισμό των αντανακλαστικών μυϊκών συσπάσεων κατά
την ακόλουθη διαδικασία επεξεργασίας του σφαγίου.
(Schmidt 2002, Troeger 2002).
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συμφωνά με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου η
ηλεκτροθανάτωση του ενηλίκου βοοειδοΰς πραγματοποι
είται με την εφαρμογή ηλεκτρικοΰ ρεΰματος έντασης 2.5Α
για 3 δευτερόλεπτα μέσω της κεφαλής με τη χρησιμοποί
ηση ηλεκτροδίων ακρορρινίου-αυχένος, ακολουθοΰμενη
από ροή ρεΰματος 2.5Α για 14 δευτερόλεπτα μέσω ηλε
κτροδίων αυχένος και θώρακος, έτσι ώστε να προκληθεί
καρδιακή μαρμαρυγή και θάνατος (Code of practice
2001). Η Γερμανική νομοθεσία περί της ευζωίας των ζώ
ων κατά τη σφαγή, εναρμονισμένη με την Οδηγία
93/119/ΕΚ, επιτρέπει την ηλεκτροθανάτωση ως τη μόνη
μέθοδο εφαρμογής ηλεκτρικοΰ ρεΰματος προς αναισθη
τοποιηση βοοειδών ηλικίας μεγαλΰτερης των 6 μηνών. Με
τά την εφαρμογή στην κεφαλή βοοειδών ηλικίας άνω των 6
μηνών ελάχιστης έντασης ηλεκτρικοΰ ρεΰματος 2.5Α για
4 δευτερόλεπτα, η οποία πρέπει να επιτευχθεί σε χρονικό
διάστημα μικρότερο του ενός δευτερολέπτου, ακολουθεί
η ροή ρεΰματος στο θώρακα για ελάχιστο χρονικό διά
στημα 8 δευτερολέπτων, η οποία προκαλεί καρδιακή μαρ
μαρυγή (Tierschutz - Schlachtverordnung 1999).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά την αναισθητοποιηση των βοοειδών με το πιστό
λι με διατρητική ράβδο δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο κίν
δυνος της διασποράς του εν δυνάμει μολυσμένου με τον
παράγοντα της ΣΕΒ νευρικοΰ ιστοΰ στο αίμα και το σφά
γιο.
Κατ' επέκταση, η καρδιά, οι πνεΰμονες και το αίμα εί
ναι δυνατόν να αποβοΰν επικίνδυνοι ιστοί (ΕΥΚ) και πρέ
πει επομένως να παραμείνουν εκτός της τροφικής αλυσί
δας. Αμελητέος ή κανένας κίνδυνος δεν πρέπει να ανα
μένεται από το πλήγμα στο κρανίο (μη διατρητική μέθο
δος) και από την ηλεκτροπληξία.
Η αντικατάσταση της τραυματικής μεθόδου αναισθητοποίησης με την ηλεκτροπληξία, σε περιοχές όπου απα
ντά η ΣΕΒ, αποτρέπει τον κίνδυνο της ανάνηψης του ζώ
ου, παρέχει ασφάλεια κατά την επεξεργασία του σφαγί
ου, αλλά κυρίως αποτρέπει τον κίνδυνο της διασποράς ε
γκεφαλικών τεμαχιδίων στο αίμα και το σφάγιο.
To pithing, ως τεχνική κατά τη σφαγή απαγορεΰθηκε
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2001
(Decision 2000/418/EC). Θα μποροΰσε να ήταν το πρώτο
βήμα, πριν από την απαγόρευση της διατρητικής μεθόδου
αναισθητοποιηση ς για τα μηρυκαστικά. Θα πρέπει να ε
ξετάσουμε εναλλακτικές μεθόδους αναισθητοποίησης των
βοοειδών, ώστε να προβλέψουμε την κατάσταση. •
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