סב

לחץ הדם בבהמהאחרי השחיטה

פרקט'

לחץ הדם בבהמהאחרי השחיטה,
וזרימת הדם בעורקההולייתי כתוצאה מכך
אספקת הדם ,לאבר מסוים ,תלויה באספקת הדם האמיתית
הדם המגיע למות הוא ההפרשבין הדם הנכנסבעורקים לזה היוצא
דרךהוורידים.
בתוך תהום מסוים ,יכול המות לווסת בעצמו את אספקת הדם
לרקמה שלו .קליינרמן ) (Kleinermanוחבריו ( )1958הראו שהורדת
לחץ הדם עד כדי  70 - 60מ"מ כספית ע"י אנאסתזיה (הרדמה
מקומית של חוט השדרה ,המשתקת גם חלק ממכווצי צינורות
הדם) ,אין למעשה השפעה על אספקת הדם למות .זאת ,מכיוון
שהורדת לחץ ודם הנכנס יכולה להיות מווסתת ע"י התאמת
ההתנגדות הוורידית .לעומת זאת ,אם השנוי מעל לתחום מסוים,
הויסות העצמי איננויעיל .במקרים כאלוייראוסימני הוסר המצן
(פינרטי  Finnertyוהבריו .)1954 ,אפשרות נוספת לויסות תהיה,
ניצולתיעילה יותר של החמצן בדם עצמו ,שהיתה יכולה להתבצע
בתנאי לתץנורמאליים במחזור הדם של המות .זהנכון ,אךיהד עם
זאתיש לזכור ,שהמגמה לא כל כך ברורה,מכיווןשירידת לתץ הדם
מקטינה את הלחץ במות עצמו .זה מצד עצמו מקטין את הקשרבין
צינורות הדם לרקמת המוח.זהיוכל לפעול גםבכוון הפוך.
והתנגדותצינורות הדם והרקמה (בעסט 8681וטיילור .)1961 ,Taylor

לאור האמור ,כדאי לברר את מהות מהזור הדם ,ואת מהות לחץ
הדם ,וההשפעה של השחיטה עליהם .כיצדיתנהג לתץ ומהזור הדם
כתוצאה מהשחיטה?

לחץ הדםבגוף הבהמה כתוצאהמהיתוךעורקי הצוואר
מדידות להץ דם בעורקים השוניםאהרי השתיטה נעשול"י חוקרים
רבים .כך מוצאים אנו מדידות בעורק הירך ,בעורק הזרוע ,בעורק
הצוואר ,בעורק התולייתי ,בעורק הלסת (העליונה) הפנימי ,בבסיס
המוה ובצינור הראשי המספק דם לראש ולזרוע(ליבן 1925 ,Liebenן

לוינגר ;1961 ,Levingerשפורי ;1965 ,Spbrriדיוקס .)1958 ,Dukes
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סג

התוצאות מובאות בטבלאות ט'-י' ובתמונות ל"ג -ל"ד והתמונה

ברורה.
ככל שהחור בהערכתכלי הדם גדוליותר ,נופל לחץ הדם מהריותר
וממוטט את כל מערך זרימת הדם.ליבן ) )1925 ,Liebenהראה שגם
הלחץ בעורקהחולייתי נופל מיד עם חיתוךעורקי הצוואר (תמונה

ל'ה).

"י~~ש

י
לישת
ל444

תמונה  :A'bהשפעת השחיטהעל לחץ הדם ,בכבש ,בעורקהירך
(עקומהשניה מלמעלה) ,על לחץ המוח (עקומהשלישית) ,עלזרימת הדם
בעורק הלסת (התחתונה)הפנימי .העקומההעליונה מסמלתזמן(בשניות),
בשעת החזקת הצוואר לחץ המוח עולה ,אךבובזמן כבררואיםנפילה
בלחץ הדם בעורק הלסת(העליונה)הפנימי .החץ מראה אתזמן השחיטה.

דיוקם (פשוטם )1958 ,בדק את לחץ הדם אחרי חיתוך העורקים
והוורידים בצוואר .התוצאות שלו בכבשים ובעגלים מובאות בטבלא
י"א .בשלש השניות הראשונות לאחר השחיטה היתה נפילת הדם
בממוצע לשניה כדי  46.8מ"מ כספית בכבש ו 50.2 -מ"מ כספית
בעגל.
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טבלאט':ניסיוןטיפוסי המראה את הלחץהמיסטולי
בעורקהירך בכבש לאחרהשחיטה
(לוינגר)1961 ,Levinger

זמןבשניותלפני השחיטהן

ןן

לחץ (מ"מכספית)

10

132

ן

138

0.5

28ר

לאחר השחיטה
ו

110

2

88

3

80

טבלאי':ניסיוןטיפוסי המראה אתהירידה בלחץ הדם בעורק
הזרועובעורקהירך של כלב לאחרחיתוךעורקי הצוואר
(לוינגר )1976 ,Levinger

עורק הזרוע

זמן

סימבולי דיאסטולי
לחיי

עורקהירך

הנחומך

770

130

תנודה

סיסטולי דיאסטולי תנודה

40

155

125

30

אחריהחיתוך
1

125

85

40

110

85

25

2

105

75

30

100

75

25

3

100

75

25

95

75

20

4

85

60

25

85

60

25

5

70

55

15

70

55

15

7

60

50
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55

40

10

0ד

45

40

5

40

25

15
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תמונה כנד:תיאורגרפי של לחץ הדםאחרי השחיטה
(לוינגר)1961 ,Levinger
 .1לחץמיסטולי
 .2לחץדיאסטולי
 .3תנודה

"רו"ן
.-.----.-. .............-ן-..

..
--.

תמונה ע"ה :לחץ הדם בעורקבסיס המוח
(ליבען )1925 ,Lieben
הכוכב מראה את השחיטה.שים לבשמידאחרי השחיטהנעלמים
גלי הנשימה על תרשים לחץ הדם.
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טבלאי"א :לחץ הדם בעורקהחולייתילפניואחרי
חיתוךעורקיםוהוורידים בצוואר
(דיוקם )1958 ,Dukes

מספר הבהמה 'ירדת לחץהים(מ"מכספית)

זמן

א .בכבש
%84

85.0

0.0

0.6

%100

135.0

35.0

1.0

%25

125.0

50.0

0.8

%65

150.0

75.0

3.0

%77

115.0

70.0

3.0

230

145.0

50.0

1.8

%24
098

90.0

35.0

1.2

125.0

50.0

2.0

095

125.0

25.0

2.4

%145

135.0

50.0

1.6

%101
094

125.0

50.0

0.8

115.0

75.0

1.2

%240

135.0

5.0

1.4

ב .בעגל
031

135.0

0.0

2.4

083

150.0

50.0

2.0

048

135.0

70.0

0.36

044

140.0

50.0

2.4

032

160.0

60.0

2.2

045

150.0

90.0

1.6
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תמונהל"ו:זרימה בעורקהחולייתי
(סהלסטד)1928 ,Sahlstedt

חץ מסמל אתחיתוךעורקיוורידי הצוואר.

ניתוח התוצאות שלשנויי לחץ הדם בעורקים השונים ,מיד אחרי
הדם יורד במהירות הגדולה ביותר בעורק
החיתוך ,מראה שלחץ
הלסת(העליונה)הפנימי ורק מאוחריותר בחלקים אחרים של עורק
הראש והזרוע.שנויים באזורים מרוחקים יותר ,כמו בעורק הירך,
נראים מאוחרעודיותר.
זהניתן להסביר  1tfpזרימת הדם לכוון הפצע .לכוון הפצע זורם דם
רב וההתנגדות היא קטנה בפצע מאשר ברקמות הגוף .התוצאה
שבמקום הפצע הלחץ הוא אפס וככל שמתרחקים הלחץ הולך וגדל,
עד שכל המערכת מתמוטטת,ע"י מחסור בדם בתוךהצינורות.
השפעתהירידה בלחץ הדםעל אספקת הדם למוח

כפי שהוזכר מכבר ,אספקת דם לאבר תלוייה בדם הנכנס ובדם
הולכת וקטנה,
היוצא .ככל שלחץ הדם קטן גם אספקת הדם
אםאיןשנויי התנגדות של הרקמה אוצינורותלהאדיםב.י
באופן תיאורטי ,יוכל המוח לקבל את דמו ל"י העורק החולייתי.
זאתבתנאי שלחץ הדםיישמר אואפילויעלה .עםירידת לחץ הדם.
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לחץ הדם בבהמהאחרי השחיטה

זרימת הדם בעורק החולייתי ,לא בלבד שאינה עולה ,אלא יורדת.
כתוצאה מכך ,אפילו הדם הזורם באופן רגיל דרך העורק הזה ,לא
יעבורדרכו.תיאור המצב נראה בתמונהכ'(צורהג').
בעזרת שעון מודד זרם(נוזלים) מדד סהלסטד ) )1928 Sahlstedtאת
הזרימה הממשית בעורקהחולייתי .התוצאות של המדידה מובאות
בתמונה ח"ו.מיד אחרי השחיטה יורדת הזרימהלכדי חמישית .אם
באופןרגיל היתה זרימת הדם כ 25% -מתצרוכת המוח,הרי שעתה
יעבור דרך העורק הזה רק  1/30 - 1/25מהכמות שהמוח זקוק לה.
למעשה רק כמותזו תעבור עכשיו דרך העורק החולייתי.עדיין לא
ברור איזה חלק מדם זהיגיע למוח וא
יזה יצא דרך הפצע שבכלי
ק
הדם .ברור שהדםשיגיע למוח ,לאיספי
ה
ר
י
ד
ס
לאפשר
ה
ל
ו
ע
פ
של
המוח .אםהוורידיםהיוגולריים(ורידי הצוואר)ייחתכו אף הם (דבר
שנעשה בשחיטה) יפול הלחץ במוח עוד יותר מהר (הוק ,Hook
.)1927עלכך נשובלדון מאוחריותר.
דיוקם ) )1958 ,Dukesמדד את לחץ הדם בקצה החתוך של עורק
הראש מכוון הראש .הוא מצא שהלחץהגיע לאפס תוך פחות מ 0.2
שנייה ,תקופה כה קצרה שלא היה אפשר למדוד אותה בכלל.
בנסיונות בהם נמדד הלחץ בעורק הלסת (העליונה) הפנימי נראה
שירידת לחץ הדםמהירהביותר.
מסקנות
לחץ הדם יורד מהר מאוד בעקבות חיתוך עורקי הצוואר .השנוי
אינו שוה במהירותובחלקי מחזור הדם .ככל שהמדידה נעשיתיותר
קרוב למקום החתך,מהירותהנפילה בלחץ הדם גדולהיותר.
בעורק הלסת(העליונה)הפנימי וכן בקצה עורק הראש החתוך מכוון
הראש ,לחץ הדם מגיע לנקודת האפס תוך שניה מהשחיטה.
בחלקים אחרים באזור הצוואר והזרוע השינוי הוא בערך 50 - 40
מ"מ כספית לשניה בממוצע תוך שלוש השניות הראשונות .בעורק
הירך השינוי הוא  20 - 15מ"מ כספית בממוצע לשניה בשלש
השניות הראשונות.
הירידה בזרימה בעורקהחולייתי עומדת ביחס ,פחות אויותר,ישר
לנפילה בלחץ הדםהכללית.
אם נסתכל על כלהשנויים האמוריםסביר שלאמגיע דם למוח כבר
בשניה הראשונה לאחר השחיטה.
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סט

פרקי'

השפעת השחיטהעל הלב
פעולת הלב בנוייה על פעילות קוצב לב פנימי ,הגורם לפעילות
אוטומטית של הלב .הלב מסוגל לפעול גםאחרי הוצאתו מהגוף ,אם
תנ פעולתו מובטחים (בעסט  Bestוטיילור  .)1961 ,Taylorויסות
עאוילת הלב נעשית באמצעות מערכת העצבים הסימפאתטית
פ
והפאראסימפאתטית ,המקבלות את פקודותיהם באופן בלתיישיר
מן המוח .הריסת המוח תגרום ,באופן בלתיישיר ,לפעילות לא
נורמאלית של הלב .עפ"ר נגרמת הפסקת פעולת הלב מגורמים של
חילוף החומרים ,כשאחד החשובים שבהם הוא המחסור בחמצן.
אספקת הדם העורקי ללב נעשית באמצעות העלרקים הכליליים,
העוזבים את אבי העורקים סמוך ליציאתו מהחדר השמאלי של
הלב( .סתימתעורקיםכליליים גורמת להתקףלב).
בשחיטה נחתכים עורקי וורידי הצוואר וכן עצב הוואגוס (שהוא
המפקד על הפעילות הפאראסימפאתטית) .ניתוק עורקי הצוואר
יגרום לירידה בלחץ באבי העורקים ולכן פחות דטיגיע לעורקים
הכליליים ,שהם גורמיםחיוניים לפעילות הלב עצמו .חיתוך עצב
הוואגוס ,אף הוא משפיע על קצב הלב ופעילותונ מחסור בחמצן
יגדיל את קצב הלבבניסיוןלאיזון המחסור.
תמונה כ"ז מראה אתהשינוי שבא כתוצאה מהשחיטה על פעילות
הלב בשעה :א .אם רק העורקים נחתכו ,ב .אם גם העצב נחתך.
בשני המקרים ,האלקטרוקרדיוגראם ניתן לרישום למשך יותר
מחמש דקות(קירולוב .)1843 ,Kirolow
שפורי ) )1965 ,Spbrriמדד את לחץ הדם בעליה הימנית ומצא
שהלחץ נשאריציב במשך הדקה הראשונה אחרי השחיטה .דבר זה
מוכיח שהדם נשאב עוד זמן מה מהמערכת הוורידית ונדחף הלאה
לכיוון הפריפריה .דבר זה מסביר גם מדוע בשחיטה יציאת הדם,
יחסית לשאר השיטות של הטביחה ,הוא טוב.
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תמונהכ"ז:פעילות הלבאחריחיתוךעורקי הצוואר(למעלה)
ואחרי השחיטה (למטה).

מסקנות
הלב דוחף דם דרךחדריו לפחות דקה אחרי השחיטה .אח"כפעילותו
הולכת ונחלשת -גם מחוסר דם המגיע אל הלב .פעילותזו של הלב
מאפשרת דחיסה נוספת של דם דרך הלב .לדבר זה משמעות לגבי
יציאת הדם -ראה בפרקנויו.
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עא

פרק 4עא

השפעת השחיטהעל מערכתהעצבים
השחיטההיא שיטת טביחה שאינה פוגעתמיכנית במערכת העצבים
(לוינגר  .)1973 ,Levingerלפי זה ,יתכן להניח שמערכת העצבים
המרכזית ,תמשיך לפעול כתקנה במשך זמן מה אחרי השחיטה.
המוח ומערכת העצבים בכללה רגישים מאוד למחסור בחמצן ,ולכן
ייתכן ומחסור קטן בחמצן ,יגרום כבר לשיבושיםרציניים בפעולת
מערכת העצבים.
בפרק זה נדון בשאלה :כמה זמן אחרי השחיטה מסוגלת מערכת
העצבים לפעול כתקנה? וכמהזמןיכול מצב ההכרה של בעלהחיים
להמשך אחרי השחיטה? כלומר :כמה זמן מסוגלת הבהמה להרגיש
את הנעשה בסביבתהולהגיב עלגרוייםחיצוניים ועל כאב ופחד?

ניסיונותקימהאחרי השחיטה
בהמות במצברגיל נוטותליישר אח :תנוחתן ולהגיע למצב שהראש
למעלה .בהסתכלות על הבהמה ניתן לראות ,באיזו מידה הבהמה
נוטה לעשות זאת .הסתכלויות כאלו תוארו בפרקו' ,ונמצא שבעיקר
בבהמות שעורקי הצוואר שלהם לא נחתכו לגמרי ,נראתה נטייה
ליישור הראש(ואוליאפילו לקום).
אם הבהמות נשחטו כדבעי ,כלומר :שגם צינורות הדם נחתכו
לגמרי ,כמעטואין לראות תופעותאלו.
רק במקרים מאוד נדירים ,אשר משמעותם טרם נחקרה לגמרי,
קורה שלמרות החיתוך השלם של צינורות הדם ,יציאת הדם אינה
מושלמת .כנראה שהדבר תלוי בזוית החיתוך .במקרים אלוייתכן
והעורק החתוך נמשך לתוך רקמת השרירים המקיפה אותו או שהוא
מתכווץכלפי מרכזו וכמעט נסגר .במקרים אלו לחץ הדםאינויורד
מספיק מהר ,והזרימה ההיקפיתתזון גם את המוח.
אם השחיטה מבוצעת בבהמה העומדת עלרגליה,היא נופלת כעבור
 10שניות .לאור העובדה שהבהמה עומדת ,ניתן להניח שאינה
משותקת ,שכןאיןהיא נופלתמיד .מצדשני,אינה נוטה לא להתנגד
ולאליישר את עמדתה .דבר זה מחזק את ההשערה ,שהבהמהאינה
בהכרה .דברזהיכוללהיות כתוצאה מחוסר חמצן ,המגיע אל המוח
(קרוג  .)1926 ,Kroghעכ"פיש להניח ,שהמוחעדייןפעיל למשך זמן
מה .לאור זאת,יש להסביר אח :חוסר הפעילות של הבהמה בצורה
אחרת .אחת האפשרויות להסביר היא באמצעות פעולת הלם,
כתוצאהמירידה פתאומית בלחץ במוח.
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החזר(רפלקס)הקרנית
החזר הקרנית מסוגל לתתמידעמסויים על פעולת המוח .הוא נבדק
לאחר השחיטה .הניסיונות הראו ,שהוא נעלם הרבה יותר מהר
בכבשיםובעזים מאשר בבקר.במעליהגירה הקטנים הוא נעלם תוך
 10שניות ,בעוד שבבקר הוא נמשך עשרים שניות ויותר (ראה
טבלאות ה  -ו) .הניסיונות דלעיל אינם מתאימים לרישומים
אך מתאימים לאלו שנמסרו
י הופמן ),Hoffmann
שנמסרווו'
)1900י
ול" באזעל )927 ,Baselך).
ננגרוני וקנט (וח6]0סח8א611 1חח )1963 %6בדקו את ההחזרים השונים
לאחר השחיטה ,ומצאו בכל ההחזרים שנבדקו עלידם ,החזר הזנב,
החזר הפלפברל ,החזר הקרנית ,החזר העקב שכולם היו פעילים
יותר זמן ,משנאמר וו'י החוקרים שלפניהם .העלמות ההחזרים
היתה כדלקמן :ההחזר הפלפברלי נעלם ראשון ,לאחריו הקרנית
והאחרים מאוחר יותר .רפלקס הזנב נעלם ראשון בכבשים ,בעוד
שבעגלים הוא נמשך כמו החזר הקרנית ,ולפעמים אפילויותרזמן.
ננגרוני וקנט (]ח6]0סח8א )1963 Kennett ,מזכירים גם שההחזרים
נמשכים גם לאחר שקליפת המוח מזמן חדלה לתפקדכדבעי (טבלא
י"ב).

טבלאי"ב :התנהגות ההחזריםהשונים לאחר השחיטה
(ננגרוני וקנט ~Kennett .Nangeroni

%

,פאתה

עיליים

הגע

)1963

הכלסברי
 99.6שנ'

הקרחת

(הרוי

 135.8שנ'  224.4שנ'

2

 18.8שכ'

 28.9שנ'

 195.0שנ'

3

 139.2שנ'

 41.5שנ'

 256.6שנ'  166.0שנ'  188.2שנ'  267.4שנ'

5

 23.8שנ'

 84.4שנ'

 307.2שנ'  129.2שנ'  167.3שנ'  358.7שנ'

6

 24.9שנ'

 84.9שנ'

 105.1שנ'  230.3שנ'  288.1שנ'

8

 20.6שנ'

 30.9שנ'

 206.5שנ'  117.9שנ'  152.5שנ'  206.5שנ'

לחץנוזל המוח וחוט השדרה
התפקידהעיקרי של נוזל המוח וחוט השדרה הוא ,לשמור עליחסי
הלחץ בתוך המוח (דווסון .)1960 ,Davsonשנויים בלחץ נוזל המוח
וחוט השדרהמביאיםלשינוייםבולטים בהתנהגות.לוינגר )Levinger
 )1970תאר מקרה בו הוצאו  3סמ"ק נוזל ממוח של חתול .החתול
נראה חסר כל פעילות והאישונים גדלו כמו בשעת המוות,
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לא הגיב עלגרויי הסביבה ונשכב כמת ארצה .עם החזרת הנוזל
פנימה חלה התאוששות תוך שניות .הדבר מראה שהחיה הגיבה
בהלם,שיכוללהיות דומה לזה שבשעת השחיטה.
נוזל המוח וחוט השדרה נוצר בתוךהכוריואיד פלקסוס(צינורות דם
הנראים כפקעות חוטים) בתקרתחללי המוח(דווקון ,1960 ,Davson
;1964ברינג ,)1964 ,Beringוו'י מעיןסינון של הדם בתקרת ובקיר
החדרים(פוליי ע5ווסק וחבריו.)7967 ,יצירת הנוזל תלויה באספקת
הדםהעורקי.הנוזליוצאמחדרי המוח ונכנס לחללשביןקרומי חוט
השדרה דרך החור וו'ש לושקה ונספגוו'י בליטות מסויימות חזרה
לתוך הדםהוורידי(וועלך Welchופרידמן .)1960 ,Friedman
הוראה שההשפעההורידית על לחץ נוזל המוח וחוט השדרה גדולה
מההשפעה העורקית; כלומר:מניעת החזרההוורידית בעלת השפעה
יותר גדולה מאשר היציאה העורקית (כהן  Cohenוחבריו.)1970 ,
סגירת הוורידים משפיעה ישירות לעלית הלחץ במוח .התופעה
מוכרת בשם ניסיון  Queckenstedtהמשמש גם לבדיקות רפואיות
(דורלנד'ס  .)1965 ,Dorland'sהתופעה נראית בתמונך כ"ח.
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תתמגנהכ"ח :תופעת קבעקענסטדט
(לוינגר )1976 ,Levinger
החיצים מראים את הנקודותבהן לחצו עלוורידי הצוואר .בעקומההעליונה
הזמןבשניות .באמצעות לחץנוזל המוח וחוט השדרה ,ובתחתונה לחץ הדם
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בשחיטה מנותקיםוורידי הצוואר .ההשפעה נבדקה כדלקמן :לתוך
חלל המוח הצדדי הוכנסה מחט מטיפוס פלדברג ) Feldbergושרווך
 )1953 ,Shenwoodבכבשים ,בעזים ,בכלבים ובחתולים ,בהתאם
לתיאור שהובא ל"י פפנהיימר ) (Pappenheimerוחבריו (.)1962
במקביל נרשמו לחץ המוח ,ולחץ הדם בעורק הזרוע ובעורק הירך.
רישוםטיפוסי מובא בתמונה ל'ט.הירידה הפתאומית בלחץ המוח
מסוגלת להסביר את תופעת ההלם הנגרם עקב השחיטה .בתנאים
נורמאליים ,ובתחום שניתן לתיקון ,המוח מאזן מהר מאוד כל
שנויים שנגרמו ללחץ שבתוכו (מערוה Marrawוחבריו.)7992 ,
,, ,,., 4,,-".
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תמונה כ"ט :השפעת השחיטהעל לחץ המוח וחוט השדרה (עקומהשנייה
מלמעלה)על לחץ הדם בעורק הזרוע(עקומהשלישית)ועל הלחץ בעורקהירך
(עקומה תחתונה) .העקומההעליונה מסמלת אתהזמןבשניות ,כשהכתם
השחור קצת מאחר את מועדהשחיטה.הנפילההיחסית בלחץנוזל המוח וחוט
השדרהמהירהיותר.
(לוינגר )1976 ,Levinger
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ההשפעה המיידית של השחיטה על הבהמה היא מעין הלם ,מיד
לאחר כך ,כעבור מספר ( )5 - 3שניות ,היא מאבדת סופית את
ההכרה כתוצאהמשינויי לחץ וממחסור בחמצן.שתי התופעותיחד,
ההלם והמחסור בחמצן,קיצונייםיותר בקליפת המוח מאשרביתר
חלקי המוח.
הסחת הדעתע"ישינוי תנוחת הגוף
שינוי פתאומי של תנוחת הגוף באדם (למשל'קימה פתאומית
מהמיטה) גוררת אחריה הפרעה קצרה בפעולת המוח(רואיםכוכבים
לפני העיניים) (גאואר  Gauerוטרון  .)1965 ,Thronהתופעה ידועה
בשם הלם אורתוסטטי.ייתכן וההשכבה המהירה של הבהמה פועלת
י ))1955 ,Frey
אףהיא בכוון זה .כל תופעת הלם ,מתחלקת
י
ר
פ
י
פ
ל
לשני שלבים :שלב הלם ,המתבטא בחוסר בטחון; ושלב ההסתגלות
למצב החדש .משך כל שלב תלוי בתנאים .בהלם האורתוסטטי
השלב הראשון ארוך יותר ככל שהשינוי מהיר יותר ,וקצר ככל
שהשינויאיטי יותר ,עד שאם התהליךאיטי לא נרגיש כלל בשלב
הראשון .ההסתגלות מתחילה כמובןמיד עםהשינוי(וילמר ,Wilmer
 .)1986אם התהליכיםאיטיים ,ההסתגלות כה מהירה שאין להבחין
בשלב ההלםכלל .אם ההפיכה של הבהמה תהיה מאודמהירה,יתכן
ואפשריהי
ה לשלב את השחיטה בתוך שלב ההלם .לפי הל ),Hall
)1927היה אפשר כבר אז לבצע את כל ההפיכה בפחות משלושים

שניות.

הגדרת ההלם באופןכלליהיא מחסור בדם ,פחות אויותר ,פתאומי
במוח (סיילר ]16ן .)1982 ,58אם החיתוך ייעשה תוך שלב ההלם
האורתוסטטי ,ייגרם הלם טראומטי (מאן חח8הא)1992 ,י שיגרמו
יחדי
ו לשלבים שונים של איבוד ההכרה (הולקרוט - )1986 ,Holcrott
הבהמה לא תסבול לא מאמץ ) (Stressולא כאב.

כאב הנגרם בשחיטה
אפילו אםנניח שהבהמהיכולה להרגיש כאבבזמן השחיטה,ושגרויי
כאב אלויגיעו למרכזי כאבפעילים,עלינו לזכור שאף האדם מסוגל
לחתוך את עצמובסכין חדה ולאירגיש בכך ,עד שתתעורר תשומת
ליבולכך ,או עד שקצות החתךיגעו זה בזה.
שפורי ) )1965 ,Sp~rriמתאר מקרה של אדם שניסה להתאבד
בשחיטה וחתך את קנה הנשימה ואת הוושט .למזלו לא חתך את
העורקיםולכןניצל .הוא תארארויכ שהכאבים לאהיוחזקים.
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לפי פיענעסטאו ) )1933 ,Pienetesauולפי שוינרט
וטראוטמן ))1965 Trautmannמעלי הגירה משתייכים לבעליהחיים
הפחותרגישים לכאב .הםבוודאי הרבה פחותרגישים מאשר האדם.
נוסףלכךצריך לגמר שהקולטים של הכאברגישים לחומריםכימיים
המעוררים את הכאב ונוצרים ע"י התאים הפגועים .ייתכן ועד
שהכאב אכן ייווצר ,ייקח התהליך כמה שניות,כי הוא נוצר ל"י
התאים הפגועים בתנועתם .אם המוחפעיל רק מספרשנירוקת אחרי
השחיטה ,ייתכן וכאב של חתך חד וחלק יגיע למוח אחרי
שמרכזי הכאב הפסיקו לפעול .כתוצאה מכך סביר ,שהבהמה לא
תרגיש את הכאב שעשוי להיגרםל"י השחיטה( .זה מסביראולי גם
את תופעתהרגיעהאחרי השחיטה).
)(Scheunert

מסקנות

אחרי השחיטה עוברת מערכת העצבים שורה שלשינויים .לחץ הדם
ולחץ המוח(הנוזל בתוך המוח)יורדים מהרוגורמים להלם בבהמה.
כעבור 10 -8שניות גם המרכזים האחראייםלשווי המשקל מאבדים
את כושר תפקודם .החזר הקרנית נעלם תוך  10שניות במעליגירה
קטנים וניתן להפעלה ומעט יותר בבקר .מכיוון שידוע שקליפת
המוחרגישהיותר לחוסר חמצן,ישלהניח שהמרכזיםוקליפת המוח
אבדו את כושר תפקודם מוקדם יותר .לפיכך ,סביר להניח
שהמרכזים במות הגדול אבדו את כושר תפקודם תוך עשר שניות

אחרי השחיטה.
מכיוון שהבהמה אינה מתנועעת תוך עשר שניות,יש להניח שהיא
אינה סובלת מהשחיטה .היא אינה משותקת ,ולכן היתה יכולה
להגיב לכאב.אי ההתגוננות מאפשרת מסקנה שאין תחושת כאב.
מצד שני ,ההתכווצויות ,בתקופה שאחרי תקופת הרגיעה ,בוודאי
אינן במודע ,שכן בשעה שהן מתחילות ,קליפת המוח אבדה מזמן
את כושר תפקודה .ההתכווצויות הן תגובות על חוסר חמצן של
מרכזיםנמוכיםיותר.
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