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Az állóhelyzetben való castratióról.
Állatorvos-doktori értekezés kivonata.

Zoltán Jenő  községi állatorvostól, Csepel.

Az eredeti dolgozatban részletesen ismertetett irodalmi adatok szerint az 
első állva-castráló óta éppen száz év telt el, ugyanis 1826-ból jegyzi fel 
Hering először, hogy a névszerint ismeretlen, csak a nemzetisége szerint 
említett »Lengyel« castrált állva méneket.

Az operáció értékéről és jelentőségéről különbözők a vélemények. Előnyösen 
említik Bouillard, Mace, Joyeux, Milles, Seibert, Saliniers, Cagny, Decroix, Chaveau, 
Blanleuil, Griffiths, Hill, Wymann, Liautard, Juliet, Eberlein, Reynolds és Wythe, 
ezekkel szemben kifejezetten rosszalóan, vagy kevésbbé elismerőleg nyilatkoznak 
Berdez, Vogel, Goubeaux, Leblanc, Trasbot, Hoffmann, Möller, Bayer, Cadiot, Almy, 
Hendrickx, Frick, Devige és Berrár. Az állva való castrálással Magyarországon foglal
kozók közül Guóth, Treisz és H alász  S. csakis versenylovaknál ajánlják.

Az állva-eastrálás egyik előnye az, hogy a méneket a fektetéshez nem 
kell előkészíteni. Mig a fektetve-castráláskor az erősen izmolt, tréningben 
levő lovat legalább 3 héttel a műtét előtt igen szűkös élelemre kell fogni 
s amellett még naponta munkának is kitenni, csak azért, hogy ezáltal le
gyengüljön, a döntéshez szinte megérjen, e rendszabályok az állva-castrálás- 
nál mind elesnek, úgy hogy a mén akár egy megnyert verseny után is 
ivartalanitható s legkésőbb 10—12 nap múlva újból tréningbe vehető.

Másik előnye az időkimélés. Az [állva végzendő műtétnél az operáló 
előre megmosdhat, miután az előkészítés nem ad különös munkát. Különö
sen számottevő az időnyereség tömeges herekiirtásnál. Az állva való castra
tio független az időjárástól is, mert nincs kötve nagy szabad térséghez, va
lamint a fektetési ágy elkészítéséhez.

Leginkább a fektetés veszedelmei azok az okok, melyek az állóhely
zetben való herekiirtást versenylovaknál majd általánossá tették. Ezenfelül a 
reconvalescentia szaka is sokkal rövidebb, mivei az előzetes legyengités mel
lőzése folytán a lovak hamarabb térnek vissza eredeti kondíciójukhoz.

Az állóhelyzetben való herekiirtásnak vannak azonban hátrányai is, igy: 
ahhoz, hogy valaki állóhelyzetben operáljon, nem elégséges a műtét ismerete 
és az erős elhatározás, mert a kivitelhez különös gyakorlat és testi erő is 
szükséges, ,a megfelelő mozgékonysággal együtt. Ehhez járul a testi épség 
veszélyeztetése, mert bár tapasztalt és ügyes is legyen iaz illető, a ló részé
ről mindig várható valamely támadás, illetőleg menekülési kísérlet. E veszély 
különösen fennáll nyugtalan méneknél s igen gyakorlott és ügyes állatorvos 
legyen az, aki ilyen mének megoperálására vállalkozni mer. Viszont vannak 
lovak, melyek nem viselkednek támadóan, de-talán még rosszabbak, mert 
az első metszés megtételekor vagy erősen az operáiéra dűlnek, miáltal őt a 
további munkájában megakadályozzák, vagy pedig összeesnek, miáltal — te
kintve a már kilógó herét — a legveszélyesebb fertőzésnek teszik ki magu
kat. Az állatok nyugtalankodásából is eredhetnek veszélyek, igy a sarokban 
álló mén a ihátrarugások következtében patacsonttörést is szenvedhet, vagy 
előre vághat, miáltal az operáló késével vagy önmagában, vagy az állatban kárt 
okozhat. Másrészt ha rendellenesség (bélelőesés, vérzés) van jelen, úgy ennek 
elhárítása, illetőleg megszüntetése isokkal komplikáltabb feladat, mint a döntve 
végzett műtéteknél. A lekötés, valamint az emasculator felhelyezése is nehezebb 
s a beszennyeződés is kézenfekvőbb, mint a fektetett lovaknál.

Ezért Treisz, Guóth, Halász S„ valamint a magam véleménye is az, hogy 
az állóhelyzetben való castratiót csakis egyes, ebben különösen gyakorlott 
állatorvosok végezhetik s főképpen az értékes versenylovaknál bir jelentőség
gel, hol is a lovakat csak igen rövid időre vonják ki a tréningből; viszont



az állatorvos e ránézve veszélyes műtétért kellő anyagi ellenértékben része
sül. Az általános [állatorvosi gyakorlatra azonban nem alkalmas.

Bikáknál a fenti okok nagyrésze elesik. Nyugodtabbak, bóditani sem kell 
őket s minthogy iaz operáló a hátulsó lábak mögött dolgozik, a herezacskó 
pedig a lábak közül jól kihúzható, a műtét kényelmesebb s ezért jobban el is 
terjedt és még laikus herélők részéről is igy végeztetik.

Kísérleteimben a következő módszert alkalmaztam: A méneket a cas
tratio előtt egy nappal koplaltattam s szomj aztattam. Bódításul per anum chlo- 
ralhydratot alkalmaztam. Fertőtlenítéshez 5°/o-os jodtinkturát használtam. Köz
vetlen a műtét lelőtt ajakszoritót tétettem fel, melyet egy segédkező tartott, 
magam pedig az állat bal oldalára állva, megragadtam a herezacskót és a 
bal herét erősen lenyomva, a feszülő herezacskó [bőrét egy erős metszéssel 
átvágtam,1, mire a here előesett. A mellékhere függesztő szalagját ollóval át
vágva, a kézhezadott emasculatort jó magasan az ondózsinórra felhelyezve, 
figyelmemet a ló bekövetkezhető nyugtalan viselkedésére irányítva, a fogót 
hirtelen zártam. Ugyané pillanatban a lovat odább mozdittattam, hogy fi
gyelme a heréíés okozta fájdalomról elterelődjék. Az emasculatort [egy-két perc 
után eltávolitva, a másik here eltávolításához fogtam, amely a fent emlí
tettek alapján történt. A sebajkakat tamponnal leszáritva, a lovat felszaba
dítottam s utána jgyepes vagy felöntözött helyen 10 percig jártattam.

Bikánál két segéderőre van szükség. Az egyik az orrsövényt szorítja 
össze, a [másik pedig az állatot a falhoz szorítja s egyben a farkát oldalra 
huzza. Én az állat bal hátulsó lába mögé állok, kissé oldalt, a herezacs
kót jóddal beecsetelem, majd megragadom s erős szorítással, hogy a here
zacskó ráncai elsimuljanak, fixálom a heréket. A bemetszés s a here elő- 
bujtatása után a herét fogom meg, jól kihúzom s a mellékhere leválasztása 
nélkül felhelyezem az emasculatort és lehúzom az ondózsinórt. A másik here 
eltávolítása teljesen azonos módon történik. Nagyon ügyelek arra, hogy a 
műtét után úgy a herezacskót, mint a sebajkakat a vértől teljesen meg
tisztítsam.

Összesen 108 mént és 157 bikát operáltam állóhelyzetben. Ezek közül 30 ménnél 
volt alkalmam a gyógyulás lefolyását megfigyelni. E mének közül 20 volt angol telivér 
a 2—7. év közt, 6 félvér az 1—4. év között, 4 hidegvérű mén az 1—4. év között. 
15 mént per os bóditottam, ugyancsak 15 mént per anum. A többi műtéteknél a 
nagyobb szám a per anum bóditottakra esik.

A 30 ménből hetet lekötéssel, a többi 23-at pedig emasculatorral castráltam- 
A többi műtétnél is állandóan az emasculatort használtam a lezuzáshoz. A 7 lekö
téssel castráltbó! mindössze egy utóvérzést figyeltem meg, valamint egy esetben később 
ondózsinórsipoly fejlődött ki. Á 23 emasculatorral castráltból szintén egynél volt csak 
utóvérzés, ez azonban az újonnan beszerzett emasculator elsőizbeni használatánál 
következett be s annak szerkezeti hibájául róható fel. A lekötéssel castrált állatok 
gyógyulása azokban az esetekben, melyeknél a lefolyást alkalmam volt megfigyelni, 
két—négy hét között következett be, erős duzzanattal és bő genyedéssel. Az emas
culatorral castrált méneknél a gyógyulási folyamat hasonlóképpen 12—26 nap alatt 
következett be, de kisebb fokú duzzanattal és minimális váladékképződésse1, vagyis 
az állóhelyzetben való castrálás után kellő gyakorlat esetén a gyógyulás úgy idő, 
mint lefolyás tekintetében a fektetve végzett műtéteknél észleltekhez hasonló. A dol
gozathoz csatolt kísérleti jegyzőkönyv adatai szerint az állva való castrálás a felsorolt 
nehézségek ellenére is jó eredménnyel járt.

Összefoglalás.

A dolgozat 108 különböző korú (1—7 éves) ménnek és mintegy 150 fél—két éves 
bikának állóhelyzetben való castrálésáról számol be.

Részletes kísérleti jegyzőkönyv 30 mén és 5 bika castrálésáról készült. A műtét 
30 ménből 7-nél az ondózsinór lekötésével, 23-nál pedig emasculatorral, a bikáknál 
minden esetben emasculatorral történt.

1. Az állva-castrálás előnyei lovaknál :
a) Erősen izmolt állatokat nem szükséges hosszú időn át gyengíteni.

' . 
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b) Időkimélés.

alkalm assá ZÓrt helyen tÖrté" Ík S igy fü§getlen az időjárástól és a fektetésre

d) Elmaradnak a lovak fektetéséből eredő komplikációk.
e) Rövidebb a műtét utáni reconvalescentia szaka.

2. Az állva-castrálás hátrányai lovaknál:
a) Különös gyakorlat és testi erő szükséges.
b) Az orvos testi épségének a veszélyeztetése.
c) A tisztaság elvei betartásának nehézsége.

ható külfnö^Zk<!mp°ikTctókŰtétkÖZbenÍ ,efekvésébö1 vagy nyugtalankodásából származ- 

e) Lehetséges szövődmények (bélelőesés, vérzés) esetén a segítség nehezebb volta.
3. A felsorolt körülmények miatt mének állva való castrálósa különös gyakor

latot igénylő specialis mutet, mely leginkább csak versenylovaknál bír jelentőséggel.
4. Bikáknál az állva való herekiirtásnak előnyei mellett a lovaknál felsorolt hát-

i . r „ l i i r x S . r s L í " k- u8yhogv • bikik iiiva
5. A gyógyulás ideje és lefolyása az állva való castrálás után általában meg

egyezik a fektetve való castralás után megszokott idővel és lefolyással. A vizsgált 
esetekben a gyógyulás ideje 2—4 hét között volt.

min. i  mé“ knél *  i«1' " “ 1™  «»Vhébb volt

, ,7; Szövődményként mindössze két esetben volt utóvérzés, mégpedig egy eset-

Hálás köszö ne temet fejezem ki ezúton is Dr. Berrár Mihály főiskolai 
nyilv. r. tanár urnák, ki szives tanácsaival támogatott.
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Kastration von Tieren in stehender Stellung.
Auszug aus der Inaugural-Dissertation

von
Tierarzt Eugen Zoltán.

Zusammenfassung-

Der Aufsatz berichtet über die Kastration in stehender Stellung, die an 108 
Hengsten verschiedenen Alters (1 bis 7 Jahre) und an ungefähr 150 halb- bis zwei
jährigen Stieren durchgeführt wurde.

Ausführliche Versuchsprotokolle wurden nur über die Kastration von 30 Hengsten 
und 5 Stieren aufgenommen. Von den 30 Hengsten wurde bei 7 die Kastration 
durch die Unterbindung des Samenstranges, bei 23 mit dem Emasculator durch
geführt. Die Stiere wurden ausnahmslos mit dem Emasculator kastriert.

1. Die Vorteile der in stehender Stellung durchgeführten Kastration bei Pferden 
lassen sich im folgenden zusammenfassen :

a) Robuste Tiere brauchen vorher nicht längere Zeit abgeschwächt werden.
b) Zeitersparnis, c) Die Operation wird in einem geschlossenen Raume voll
zogen und ist daher von der Witterung und von einem geeigneten Platze 
zum Niederlegen der Tiere unabhängig, d) Es unterbleiben die vom Nieder
legen der Pferde entstehenden Komplikationen, e) Die Gebrauchsfähigkeit 
der Tiere wird schneller hergestellt.

2. Die Nachteile der in stehender Stellung vollzogenen Kastrationen bei Pferden :
a) Est ist dazu eine besondere Praxis und körperliche Kraft notwendig.
b) Die Operation kann dem kastrierenden Operateur leicht gefährlich werden.
c) Die Schwierigkeit im Einhalten der Prinzipien der Reinlichkeit, d) Die 
besonderen Komplikationen, die dadurch entstehen können, dass die Tiere 
während des Kastrierens sich niederlegen wollen oder Unruhe bekunden, 
e) Die Schwierigkeit der Hilfeleistung bei etwaigen Komplikationen (Darm
vorfall, Blutung usw.).

3 Wegen der erwähnten Umstände ist die in stehender Stellung vollzogene 
Kastration der Hengste eine besondere Praxis erfordernde spezielle Operation, die 
nur bei Rennpferden eine besondere Bedeutung hat.

4. Bei Stieren fällt der grösste Teil der bei den Pferden erwähnten Nachteile weg, 
so dass sich die Kastration in stehender Stellung bei Stieren für die allgemeine 
Praxis eignet.

5. Die Dauer und der Verlauf der Genesung nach der Kastration in stehender 
Stellung erstreckte sich in den untersuchten Fällen auf 2 bis 4 Wochen, deckt sich 
somit im allgemeinen mit der üblichen Dauer und dem Verlauf nach dem Kassieren 
von niedergelegten Tieren.

6. Bei den mit dem Emasculator kastr'erten Hengsten gestaltete sich der Verlauf 
bedeutend leichter und milder, als bei den durch Unterbinden des Samenstranges 
kastrierten.

7. Als Komplikation entstand Blutung nur in 2 Fällen, dabei wurde in dem 
einen Falle die Kastrierung durch Unterbindung des Samenstranges, in dem anderen 
mit dem Emasculator ausgeführt. Einmal kam es nach der Unterbindung des Samen
stranges zur Entwicklung einer Samenstrangfistel.






