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Νέες τεχνολογίες 
ποιοτικής κατάταξης 
των σφάγιων 

Ευάγγελος Οικονομου 1,  Μιχαήλ Πατσικας2,  Ανέστης Τσιτσος3,  
Αλέξανδρος Θεοδωριδης 4,  Ιωάννης Αμβροσιαδης5,  Γεώργιος 
Αρσένος6
1 Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης – Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ.
2 Καθηγητής, Μονάδα Απεικονιστικής Διαγνωστικής, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ.
3 Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης – Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ.
4 Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
5 Καθηγητής, Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ.
6 Καθηγητής, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ

Ποιοτική κατάταξη των σφάγιων 
Γιατί απαιτείται;
◦ Η βάση της εμπορικής αξιολόγησης 
◦ Η συχνότερα εφαρμοζόμενη εξέταση ποιότητας του κρέατος 

H κατανάλωση κρέατος ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων 
χωρών
Το κρέας εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη πηγή 
πρωτεΐνης στην ανθρώπινη διατροφή

Κατάταξη των σφάγιων βοοειδών
Η.Π.Α.: με βάση την μαρμάρωση και τη γενικότερη ωριμότητα
Ευρωπαϊκή Ένωση: διαμόρφωση του σφάγιου και συγκεκριμένα της 
μυϊκής διάπλασης και του βαθμού πάχυνσης
◦ Με επισκόπηση ή με έμμεση μέτρηση του πάχους του λίπους σε 

συγκεκριμένες περιοχές
◦ (S)EUROP

Υποκειμενικότητα και μεγάλες διακυμάνσεις στην κατάταξη μεταξύ 
διαφορετικών αξιολογητών

Κατάταξη των σφάγιων
Ακριβέστερη ανάλυση με καταστρεπτικές μεθόδους εξέτασης

◦ Χημικές αναλύσεις
◦ Ανάλυση πάχους υποδόριου λίπους (χοίροι)

Πρόσφατη εισαγωγή μηχανημάτων κατάταξης χοίρων
◦ Hennessy Grading Probe (HGP 4)
◦ OptiScan-TP
◦ Optigrade

Οι μη καταστρεπτικές μέθοδοι ταξινόμησης παρουσιάζουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα 

◦ Ακρίβεια και επαναληψιμότητα μετρήσεων 
◦ Δεν καταστρέφουν το σφάγιο

Προτεινόμενες μη καταστρεπτικές 
μέθοδοι ταξινόμησης

Υπερηχογραφία

Εφαρμογές ακτινοβολίας Χ
◦ Απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας
◦ Αξονική τομογραφία 

Μαγνητική τομογραφία 

Υπερηχογραφία
Διαφορετική με τους διαφορετικούς 
ιστούς και με τις διαχωριστικές 
επιφάνειες
◦ Η ταχύτητα μετάδοσης επηρεάζεται από 

την πυκνότητα
◦ Μικρή στον αέρα
◦ Μεγαλύτερη στους μαλακούς ιστούς
◦ Ακόμα μεγαλύτερη στα οστά
◦ Η πυκνότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία

◦ Η απεικόνιση μεταβάλλεται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία του σφάγιου

Υλικό 
Ταχύτητα 
ήχου (m/s)

Ακουστική 
εμπέδηση
(10-6kg/m2*s)

Αέρας 344 0,0004
Λίπος 1440 1,3

Μαλακός 
ιστός 

1540 1,63

Νερό 1500 1,5
Μυς 1570 1,65
Οστό 3500 7,8
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Υπέρηχοι γραμμικής συστοιχίας 
πραγματικού χρόνου

Απεικονίσεις
◦ Εύρους (A-mode)

◦ Προσδιορισμός πάχους στοιβάδας λίπους ή κρέατος

◦ Φωτεινότητας (B-mode)
◦ Πληροφορίες τόσο για εναποθέσεις λίπους όσο και για το μυϊκό ιστό σε μια σάρωση

Συχνότητα
◦ Μικρή συχνότητα (2-5 MHz) = απεικόνιση βαθύτερων μυϊκών 

μαζών
◦ Μεγαλύτερο βάθος διείσδυσης με έκπτωση σε ευκρίνεια και λεπτομέρεια

◦ Μεγαλύτερη συχνότητα (5-7,5 MHz) = απεικόνιση 
επιφανειακότερων μυϊκών στοιβάδων
◦ Ταχύτερη εξασθένηση με καλύτερη ευκρίνεια

Παραδείγματα εφαρμογών
Best & Donovan Acra-Grade System
◦ Έως 1500 σφάγια / hr

Ultrafom 300
Frontmatec III

Μαγνητική τομογραφία 
Εξαιρετική μέθοδος με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια

◦ Διαχωρισμός 
◦ Άπαχου κρέατος
◦ Λίπους 
◦ Οστών 
◦ Περιεχομένου κοιλίας – πεπτικού σωλήνα κ.α. ανατομικές δομές

Δύσχρηστη, αργή και ακριβή για χρήση σε περιβάλλον 
σφαγείου

◦ Δύσκολη η εφαρμογή της ως τεχνολογία ρουτίνας
◦ Παρόλα αυτά: δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κατάταξη των βοοειδών
◦ Χρήση περιορισμένου αριθμού τομών για την έκδοση αποτελέσματος 

Cummins EJ, Lyng GJ. Emerging technologies in meat processing: production, processing and technology. John Wiley & Sons, 2017.

Μαγνητική τομογραφία 
Μεγάλη ακρίβεια: εξέταση αναφοράς
◦ Διαχωρισμός ξεχωριστών μυών και λίπους

Πιθανή η χρήση της για τη διακρίβωση 
άλλων ενόργανων τεχνικών κατάταξης
◦ Βαθμονόμηση των μηχανημάτων με βάση τα 

αποτελέσματα της

Αξονική τομογραφία
Απεικόνιση της μορφολογίας µε την υπολογιστική 
σύνθεση πολλαπλών προβολών και εγκάρσιων 
τομών
Αυτοματοποιημένη διαφοροποίηση και ποσοτικός 
προσδιορισμός λιπώδους, μυϊκού και οστίτη ιστού
Ακριβής εκτίμηση όγκου άπαχου κρέατος
◦ Όχι όμως και το βάρος
◦ Διαφορές στην πυκνότητα άπαχου κρέατος = 

υπολογισμός διαφορετικών βαρών για σφάγια ίσων 
όγκων

Cook J, Anderson F 2017. Beef and Lamb OCM with CT in situ further development. Project code: A.TEC.0123 Final report. Meat and 
Livestock Australia Limited. https://www.mla.com.au/download/finalreports?itemId=3424

Εφαρμογές αξονικής 
τομογραφίας
Ιδανική για την εξέταση των μαλακών 
ιστών και των οστών σε σφάγια
Έχει εφαρμοστεί σε σφάγια 
◦ Αιγών και προβάτων
◦ Ορνίθων 
◦ Βοοειδών 
◦ Βουβάλων 
◦ Κουνελιών

Bunger,L., Macfarlane,J.M., Lambe,N.R., Conington,J., McLean,K.A., Moore,K., Glasbey,C.A., and Simm,G. (2011). Use of X-ray computed tomography (CT) in UK sheep production and breeding. CT Scanning -
Techniques and Applications (Karuppasamy,S., ed) pp. 329-348, INTECH Open access Publisher, 
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Εφαρμογές αξονικής τομογραφίας
Τα ιατρικά συστήματα αξονικής τομογραφίας είναι ακριβή, αλλά 
δύσχρηστα, αργά και ακριβά για χρήση σε περιβάλλον σφαγείου

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν την αυτοματοποίηση 
και τη λειτουργία σε  συνθήκες σφαγείου

Mosbech, T. H., Ersbøll, B. K., & Larsen, R. (2011). Computed Tomography in the Modern Slaughterhouse. Kgs. Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark (DTU).  IMM-PHD-2011, No. 258

Απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας 
Μέθοδος που αναπτύχθηκε αρχικά για τη μέτρηση των οστικών 
αλάτων (οστεοπόρωση)

Τώρα η DXA εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της σύστασης των 
μαλακών ιστών

Το σώμα χωρίζεται
◦ Σε οστικά άλατα (μεταλλικά άλατα οστών ή οστική μάζα) 
◦ Σε μαλακούς ιστούς (μοντέλο 2-τμημάτων),

◦ Λίπος 
◦ Άνευ λίπους μαλακούς ιστούς

Ζαφειρόπουλος, Β. 2015. Απορροφησιομετρία Ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA). [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Ζαφειρόπουλος, Β. 2015. Μέτρηση σύστασης του ανθρώπινου σώματος. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 4. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3629

Απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας
(dual energy X-ray absorptiometry)

Αρχή μεθόδου: διαφορετική εκθετική εξασθένηση έντασης δυο
ακτίνων X διαφορετικής ενέργεια / μήκους κύματος, όταν αυτές
περνούν μέσα από τους διαφορετικούς ιστούς.

◦ Αρχικά υπολογισμός 1) οστικών αλάτων και 2) μαλακών ιστών. 
◦ Μαλακοί ιστοί: υπολογισμός 2α) λίπους και 2β) μάζα άνευ λίπους και οστών

Χρησιμοποιούμενα συστήματα
◦ Διαφέρουν στους τρόπους σάρωσης ενός αντικειμένου

◦ Σάρωση λεπτής δέσμης (μέχρι και 35 λεπτά)
◦ Σάρωση δέσμης τύπου «βεντάλιας» (λιγότερο από 3 λεπτά)

Cummins EJ, Lyng GJ. Emerging technologies in meat processing: production, processing and technology. John Wiley & Sons, 2017.

Απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας
(dual energy X-ray absorptiometry)

Εφαρμογή στην πλειονότητα των 
παραγωγικών ζώων
◦ Χοίροι
◦ Ινδόρνιθες
◦ Πρόβατα 
◦ Βοοειδή  
◦ Ψάρια 

Pomar C, Kipper M and Marcoux M 2017. Use of dual-energy x-ray absorptiometry in non-ruminant nutrition research. Revista Brasileira De Zootecnia 46, 621–629.
Scholz AM, Mendel C, Kremer PV, Gruber E, Götz KU, Förster M 2010. Proc. 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production Leipzig, Germany. 
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Μέθοδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Απορροφησιομετρία
ακτίνων Χ διπλής 

ενέργειας

 Εύκολος χειρισμός
 Χαμηλή ακτινοβολία
 Μέτρια τιμή
 Γρήγορη ανάλυση δεδομένων
 Τμηματική ανάλυση δεδομένων

 Μόνο δισδιάστατη προβολή (μέχρι στιγμής)
 Απουσία δεδομένων για άπαχο κρέας (in vivo)

Αξονική 
τομογραφία 

 Πολύ υψηλή ανάλυση 
 Υψηλή ταχύτητα
 Τρισδιάστατη εικόνα όλου του σώματος
 Αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων

 Ακτινοβολία 
 Ακριβή σε κόστος

Μαγνητική 
τομογραφία

 Άριστη διαφοροποίηση μαλακών ιστών
 Τρισδιάστατη εικόνα όλου του σώματος
 Απουσία ακτινοβολίας

 Ακριβή σε κόστος
 Αργή (για απεικόνιση όλου του σώματος)
 Χαμηλή διαθεσιμότητα

Υπερηχογραφία  Φορητή συσκευή, με αρκετά δεδομένα για τα 
περισσότερα είδη

 Λογική τιμή
 Απουσία ακτινοβολίας
 Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο
 Κανένας περιορισμός μεγέθους σφάγιου

 Λιγότερο ακριβής ανάλυση
 Μη εύκολα αυτοματοποιημένη ανάλυση 

εικόνων
 Αδυναμία απεικόνισης όλου του σώματος

Ανάλυση εικόνας

Ανάλυση εικόνας
Γρήγορη, αυτοματοποιημένη και αντικειμενική 
μέθοδος εκτίμησης

Διαφορετικό χρώμα περιοχών που καλύπτονται από 
αυτές που καλύπτονται από μύες

Σύστημα ανιχνευτών / φωτεινής πηγής

Εφαρμογή σε Η.Π.Α. και Καναδά
◦ Κατάταξη σφάγιων βοοειδών βάσει του ενδομυϊκού 

λίπους μεταξύ 12ης και 13ης πλευράς 
◦ Ταχύτητα εκτίμησης που μπορεί να φτάσει έως τα 800 

σφάγια την ώρα

Ανάλυση εικόνας
Επίσης μπορεί εκτιμήσει 

◦ Διάπλαση και σύνθεση του σφάγιου
◦ Τρυφερότητα

◦ Με βάση την εικόνα της επιφάνειας του κρέατος

◦ Χρώμα του κρέατος
◦ Ικανότητα συγκράτησης ύδατος
◦ Ποσοστά λιπώδη και μυϊκού ιστού 

Πολυφασματικές κάμερες 

Ανάλυση εικόνας
Δυνατότητα λήψης όλου του σφάγιου

◦ Μετρήσεις ανταποκρινόμενες στην 
ευρωπαϊκή κλίμακα κατάταξης

Διαπιστώσεις
Εμφανίζονται διαφορές στα αποτελέσματα κατάταξης μεταξύ 
διαφορετικών χωρών 

Οι διαφορές στα αποτελέσματα των τεχνικών κατάταξης μπορεί να 
αποδοθεί 
◦ Στις διαφορετικές φυλές ζώων
◦ Σε μεθοδολογικές διαφορές

Στην Ελλάδα τα στοιχεία σχετικά με την κατάταξη των σφάγιων είναι 
περιορισμένα

Αύξηση εμπορικότητας με την παραγωγή κρέατος υψηλής ποιότητας
Font-i-Furnols M, Daumas G, Judas M, Seynaeve M, Gispert M, Candek-Potokar M. Consequences of different national ZP equations in EU to estimate lean meat content in pig carcasses. Book of abstracts of the 64th 
meeting of the European Federation of Animal Science, Nantes, 2013, p. 104. 
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Δράσεις του προγράμματος GreQuM
Εφαρμογή μη καταστρεπτικών τεχνολογιών 
κατάταξης σε σφάγια ελληνικών φυλών βοοειδών 
και αιγοπροβάτων
◦ Σε σύγκριση με καταστρεπτικές μεθόδους
◦ Αξονική τομογραφία (μέθοδος αναφοράς) κ.α. τεχνικές.

Τελικός στόχος η ανάδειξη μεθοδολογιών 
προσαρμοσμένων στα ελληνικά δεδομένα
◦ Διάχυση της γνώσης προς τους ενδιαφερόμενους με 

στόχο 
◦ Την ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της ορθής κατάταξης
◦ Τις δυνατότητες που υπάρχουν σχετικά

Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας

Αγορανομική επιγραφή με τιμές ειδών εφθοπωλείων. 4ος αιώνας π.Χ. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά
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