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A m. kir. állatorvosi főiskola szülészeti intézetéből.
(Igazgató: Dr. Hetzel Henrik ny. rk. tanár.)

Adatok a sertés vem hességéhez.
Állatorvosdoktori értekezés kivonata.
Irta: Röhrig Fülöp állatorvos, Gödöllő.

A szarvasmarhák vemhességére vonatkozólag Dobrovoczky 
„Adatok a szarvasmarha vemhességéhez" című állatorvosdok
tori értekezése sok új adatot derített fel, ami miatt kívánatossá 
vált, hogy a sertések vemhességi adatai is újból megvizsgál
tassanak. Az ez irányú vizsgálataimat röviden az alábbiakban
foglalom össze. ,

A méh széles szalagának  vastagsága változik a szerint, hogy 
a méh vemhes-e, vagy nem. A méreteket az art. ut. media 
elágazódása előtt vettem fel mm.-ben. A nem vemhes méh 
átlagos vastagsága 1'08 mm. A vemhesség alatt fokozatosan 
megvékonyodik. És pedig a vemhesség 4. heteben 0 9 mm., 
— 8. hetében 0'8 mm., — 3. hónapban 0.7 mm. és a 4. hó
napban 0'6 mm. .

A vemhes méhen vizsgáltam a méh súlyát, a mehszarvak
hosszát és a méhszarvak falának a vastagságát.

A vemhes méh átlag-súlyát nagyon nehéz megállapítani, mert 
a magzatok száma s kora szerint változik. A nem vemhes 
méhet átlagban 0*41 kgr. súlyúnak, míg a vemhesség 4. heté
ben 1 kgr., 8. hétben 1 ‘58 kgr., 3. hónapjában 1 50 kgr. es a 4. 
hónapjában 2 kgr. súlyúnak találtam a kiürített, tehát magzatok 
s magzatburkok nélküli méh súlyát.

A méh kis és nagy görbületének a hossza, valamint kör
mérete is változik a vemhesség alatt. A körméret eléri a nem 
vemhes méh körülbelül 10-szeresét is, a kis és nagy görbület 
hossza pedig az ampullák számától, a magzatok korától tügg. 
A hosszúsági méreteket az orif. internumtól a szarvhegyig vet
tem fel, de külön-külön is megmértem az ampullák hosszát, 
úgy a nagy, mint a kis görbület mentén.

A megtermékenyített peték Sobotta szerint egyenletes távol
ságban helyezkednek el a méhben. Ez úgy értendő, hogy pl. ha 
4 megtermékenyített pete kerül egy szarvba, akkor ezek egyenlő



4

távolságban telepednek le. Az e helyeken növekedő magzat és a 
fokozatosan szaporodó magzatvíz az uterust kitágítja, ami az 
u. n. ampullákat eredményezi. Előrehaladt vemhességnél a 
méh hosszabb, mint a medence bejárata és a rekesz közötti 
távolság. Hogy a méh mégis el tudjon helyezkedni a hasüreg
ben behúzódások keletkeznek az egyes ampullák között, 
amelyeknél a méh azután meghajlik. A vemhes méhszarvak 
hosszának a változását a vemhesség alatt az ampullák közve
títésével határoztam meg oly módon, hogy az ampullák kis és 
nagy görbületi méreteit számítottam ki átlagban a különböző 
vemhességi időben. így az első hónapban az ampulák átlag 
hosszúságai a kis görbületnél 18, a nagy görbületnél 32 cm., 
a második hónapban 25—42 cm, â  harmadikban 42 74 cm, 
cm. és a 4 hónapban 36—88 cm. Ezek szerint tehát a méh a 
vemhesség második hónapjában az elsőnek 1 38-szeresével, a 
harmadikban 2 31-szeresével. a negyedikben pedig 2 2 75-
szeresével hosszabbodik meg. A nem vemhes méh kis és nagy 
görbületének átlag értéke 51—103 cm. A méh átlag hosszát 
úgy állapítottam meg, hogy a vemhes méh ampullaátlagát 
(89—36 cm.) megszoroztam a magzatok számával. A vemhes 
méh átlag hosszának a nem vemhes méh átlag hosszával való 
összehasonlításakor megkapjuk, a vemhességi idő és a mag
zatok számának íigyelembe vétele mellett, hányszor nagyob
bodott meg a méh.

A vemhes méh vastagsági méreteit három helyen vettem tel, 
még pedig a testnél, a bifurcationál és a szarvhegynél. Az ér
tékek átlagosan a következők:

A  m a g z a t  k o r a T e s t B i f u r c a t i o S z a r v h e g y

Nem vemhes átlag 6'52 m/rn 5'08^'m 3 59 m/m

4 hetes vemhes 4'32 „ 3 46 „ 2'98 „

8  „ 4 10 „ 2-60 „ 3'55 „

3 hónapos „ 470 „ 2 35 „ 2‘80 „

4 4'20 „ 2'60 „ 2'50 „

Átlagérték 4.58 .. 275 „ 2 95 ,.
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Az adatok világosan azt bizonyítják, hogy a méh fala vé
konyodik a vemhesség alatt. Prochaska  és Beil szerint vas
tagszik, Franck Nádaskay, Raab, Schmaltz és Dobrovoczky 
vizsgálatai azonban adataim helyességét igazolják, úgyszintén 
Kelvier és de Bruin is. László megemlíti, hogy a vemhes méh 
szakadékony, s hogy már az erősebb húzás szakadást idézhet 
elő miskárolás közben. Ezt azonban nem tapasztaltam. A vem
hes méh vékonyodása a testnél 1 94 mm.-rel, a bifurcationál 
2'33-rel, a szarvhegynél 0'66 mm.-rel vékonyabb, mint a nem 
vemhes méh megfelelő méretei. E szerint a vemhes méh a 
bifurcationál vékonyodik leginkább, a szarvhegynél pedig a 
legkevésbbé.

A sárgatesteknek  és a m agzatoknak egym áshoz való ará
nyának  a fejtegetése előtt a sárgatestekről emlékezem meg, 
melyek nem állandó képletek. Schmidt és Loeb  szerint a corp. 
lut. spurium 16—20 nap alatt eltűnik, mig a corp. lut. grav. a 
a vemhesség végéig is fennáll. A sárgatest lehet több, de lehet 
kevesebb is a magzatok számánál: ha egy folliculusban több 
pete van, vagy belső vándorlás útján került át a pete az egyik 
szarvból a másikba. A peték számára vonatkozólag még nincs 
bebizonyítva, hogy a jó tartás növeli-e számukat. Az ivarzás 
alatt megérett peték a tubába jutnak, s ott megtermékenyülnek. 
Emerich és Loew  a magzatok számának gyarapodását észlel
ték calcium adagolása után. A megrepedt folliculusok száma 
rendszerint azonos a magzatok számával. Előfordul azonban, 
hogy egy petében két vagy több csirahólyag van, ami több 
magzat keletkezésére vezet.

Vizsgálataim alkalmával a jobboldali petefészkekben 244 
corp. lut.-t, melyekhez 172 magzat, a baloldaliakban csak 193-at 
találtam, melyekhez 149 magzat tartozott. Kehrer vizsgálatai 
szerint a jobboldalon elveszett a peték 43%-a, a baloldalon 
pedig 36°/«-a s igy az arány a sárgatestek és a magzatok kö
zött 1'66:1. Adataim szerint a jobboldalon csak 29'50/o-a a 
baloldalon pedig csak 22.79 %-a veszett el s igy a sárgatestek 
és a magzatok száma közti arány is jobb 1 36:1. Kehrer és 
az én adataim közti különbség valószínűleg az anyák külön
böző fajtájában rejlik. A pete elpusztulásának lehetőségei: 
1.) a pete a hasüregbe jut, 2.) a méhben nem termékenyül 
meg, 3.) a megtermékenyített pete nem tud megtapadni a méh 
nyálkahártyáján, 4.) a megtapadás után olyan korán elpusztul, 
hogy nyomtalanul felszívódik. Kivételesen előfordult az is, hogy 
a sárgatestek száma volt kevesebb, mint a magzatoké.

Különbséget találtam a jobboldali és a baloldali sárga
testek s magzatok száma között is A jobboldali sárgatestek 
száma ugyanis 1'26-szor több az ellenkező oldalinál, a mag
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zatok száma pedig 1’55-ször. Ezek az adatok nagyobbak Kehrer 
hasonló adatainál.

A m agzatok fekvésének legkorábbi keletkezésére De Bruin- 
nak az a felfogása, hogy a magzat minden helyzetet elfoglalhat 
mert a méhhez viszonyítva igen kicsi s a gravitatios elmelet 
alapján állandóan változtatja helyét, hranck  accomodatios el
mélete szerint a vemhesség nagyon korai szakaban el van 
döntve a fekvés, mert a magzat convex háta az uterus con- 
cavitásában fekszik. Az állatoknál Franck álláspontjára helyez
kedem, mert találtam kbl. 4 hetes magzatokat, melyek egyen
letesen el voltak osztva és fixálva. Nőknél azonban helye van 
a gravitatiós elméletnek, mert a terhesség vége fele is megvál
toztathatja a magzat a fekvését. Mind a két elmelet megdől az 
ikervemhességnél és a többet szülőknél, mert Hetzet szerint 
kb 54°/o-a fej, 46%-a farfekvések száma, tehat a tej es tar 
fekvések megközelítőleg egyenlő számban fordulnak elő. Ku
tatásé im alkalmával váltakozó fekvésné nagyobb szambán 
találtam olyan eseteket, amikor vagy a fej, vagy a tar ekves 
volt túlsúlyban. Előfordult az is, hogy az összes magzatok tej 
vagy farfekvést mutatkoztak.

Több a fej
fekvés

Több a far
fekvés

Csupa 
fej fekvés

Csupa
farfekvés

Egyenlő számú 
fej- és ferfekves

34'v0 40°/°
I

2 °/o j 60/0 OO 5'

A magzatok helgeződésére vonatkozólag megállapítottam, 
hogy a jobb szarvban a magzatok farfekyéseknel bal oldal- 
helyeződésben, a fejfekvéseknél pedig jobb oldal-helyezodes-

A magzatok tartásának vizsgálatánál azt észleltem, hogy 
a fejfekvések 80'Vo-ban a lapocka s humerus 90 <  a humerus 
s rádiussulna 40J<-t, az utóbbiak a metacarpussal isme 90 <-t 
alkottak. A fejfekvések többi 20°/o-ban az elülső labak hatra 
irányultak. Az összes fejfekvéseknél a hátulsó lábak kinyújtottak.

A magzatok neme. Vizsgálataim szerint 10.7J/*-kal múlja felül
a hímnem a nőnemet. ,

A fetusok korát Gurít adatai alapján állapítottam meg, ame y 
szerint az érett magzat 25 cm. hosszú. De Brum az  erett mag
zatokat 24 cm.-nek mondja. Ezek átlag ertekek. Egyszer talál
tam 28 cm. hosszú érett magzatot.

A köldökzsinór hosszára  áll az a régi megállapítás, hogy
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átlag egyenlő a test hosszával. Sertésnél kor 'szerint a követ
kező átlag hosszúságokat éri e l :

a 6. hétben a 8 hétben a tO hétben a 3. hóban a 4. hóban

2'33 cm. 4 cm. 7’40 cm. 12 33 cm. 25 44 cm.

Néha találtam feltűnő hosszú köldökzsinórt pl. 37 cm. hosszút. 
A rendesnél hosszabb köldökzsinór rendszerint a nyakra, lábra 
csavarodik, anélkül azonban, hogy ennek káros következménye 
lenne. Legfeljebb a szülésnél okozhat kellemetlenséget.

A chorion  magába foglalja a magzatot és összes tartozékait. 
Rendkívül gyorsan fejlődik. Felületén bolyhokat s areolákat ta
lálunk. A bolyhok a méhkryptáiba az areolák a nyálkahártya 
mélyedéseibe illeszkednek s az előbbiek a lélekzést, az utób
biak a táplálkozást bonyolítják le. A szomszédos chorionok 
összenőhetnek, Loeb  szerint akkor, ha 2 magzat 1 petéből fej
lődött. Akkor is keletkeznek összenövések, ha a chorionok 
szorosan összeérnek, az érintkezés helyén atrophisálnak és az 
atrophia révén azután összenőnek. Az összenövés helyét vilá
gosabb szegély, jelzi. Schmaltz az összenövést rendes jelenség
nek minősiti, Összenövések különböző helyeken keletkeznek: 
1.) a méh testénél a két oldali szarvban levő chorionok közt 
28'/0-ban, 2.) egy szarvban levő összes magzatok chorionjai 
közt 8°/l'-ban. 3.) két szomszédos ampulla chorionjai közt 16 
százalékban. Egyáltalában nem találtam összenövést az esetek 
52 százalékában.

Az allantois benyomul a chorion és az ammion közé s a 
köldökereket vezeti a chorionhoz. A benne levő folyadék a 
szülésnél tágítja a lágy szülőutakat Mennyisége tág határok 
között mozog. A maximumot a 3. hónapban éri el átlag 313.06 
cm3-vel. Döderlein magzatvizeletnek tekinti, ez azonban nem 
bizonyított. Schmaltz az allantois-epithel secretiojának és az 
allantois erek transudátumának véli. Fajsulya 1006—1035 között 
váltakozik.

Az amnion  a legbelső burok. Tartalmazza a magzatot, a 
valódi magzatvizet, mely eleinte víztiszta, később sárgás, opa- 
leskáló, zavaros és sajátságos szagú, nem nyúlós. Schmaltz 
azt tartja róla, hogy a magzat bőrereinek a iransudáiuma. 
Bonnet szerint az allantois vérereinek a transudatuma is hoz
zájárul az amnionfolyadékhoz. Mennyisége változó. A vem- 
hességi idő 10. hetében a legtöbb, átlag 177'40 cm' ampullán
ként, azután kevesbedik s a vemhesség végén átlag 127‘34 cm'1.
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A vizsgált esetek 90%-ban találtam az ammion folyadékban 
idegenszerü anyagokat, melyek magzatmázból, bélszurokból és 
meconiumból állottak.

Fajsúlya az első 6 hétben 1004, később fokozatosan emel
kedik és 1016-tal éri el legmagasabb értékét.

Irodalom . M. Ge de Bruin: Geburtshilfe bei den kleinen Haustieren.
— D obrovoczky : Állatorvosdoktori értekezés (Adatok a szarvasmarha vem- 
h e s s é g é h e z .)  — Ellenberger—B au m : Handbuch der vergleichenden Anatonie- 
der Haustiere. — H arm s: Lehrbuch der tierärztlichen Geburtshilfe. —- 
Frank—O pperm ann: Handbuch der tierärztlichen Geburtshilfe. — H etze!, 
Állatorvosi szülészet. — H etzel: Meddőség. — N ádaskay  : Allati szülészettan.
— Schm altz: Das Geschlechtsleben der Haussäugetiere. — Z im m erm annz 
Háziállatok anatómiája. — Zimmermann : Fejlődéstan.



Aus dem Institut für Geburtshilfe der kön. ung. Tierärztlichen Hochschule 
in Budapest. (Direktor Prof. Dr. H. Hetzet)

Beiträge zur Trächtigkeit des Schweines.
Auszug aus der Inauguraldissertation 

von Philipp Röhxig in Gödöllő.

Mit Rücksicht darauf, dass Dobrovocky in seiner Disser
ta! ion; Öeiträge zur Trächtigkeit des Rindes, verschidene Ver
hältnisse, die langher als endgültig betrachtet wurden, nicht 
bestätigt hat und neue aufklärte, schien es angezeigt auch die 
Graviditätsverhältnisse des Schweines neuen Untersuchungen 
zu unterziehen. Die Ergebnisse meiner diesbezüglichen Unter
suchungen sind kurz folgende:

Di Ligg. lata wurden an nichtträtigen Uteri durchschnittlich 
r08  mm. stark befunden. Sie werden im Laufe der Trächtig
keit immer dünner und sind im 4-ten Trächtigkeitsmonat durch
schnittlich nur mehr 0'6 mm. dick.

Die graviden Uteri wurden auf Gewicht, auf Länge und auf 
Wandstärke untersucht.

Die Feststellung des Durchschnittsgewichtes an grawiden 
Uteri verursacht ziemliche Schwierigkeiten, da dasselbe mit 
der Zahl der Feten und dem Schwangerschaftsstadium in engem 
Zusammenhänge steht. Das Durchsnittsgewicht der nicht graviden 
Uteri war 0'41 kgr, dagegen ist das gravide schon gegen Ende 
des ersten Monats 1 kgr., im zweiten Monat 158 kgr. und im 
vierten Trächligkeitsmonat 2 kgr, ohne Feten und Fruchthäuten.

Die Länge der grossen und kleinen Kurvatur und der Um
fang der Uterushörner verändert sich während der Gravidität 
bedeutend. So erreicht der Umfang beinahe das zehnfache des 
nichtgraviden Uterus, während die Länge der grossen und 
kleinen Kurvatur stets von der Zahl und vom Alter der Feten 
abhängt. Die Durschnittslänge der grossen und kleinen Kur
vatur des nicht graviden Uterus wurde in 103 cm., respektive 
51 cm. festgestellt, während die Länge einer Ampulle im vier
ten Monat der Gravidität 89 cm. an der grossen Kurvatur und 
32 cm. an der kleinen befunden wurde.

Die W andstärke wurde am Korpus, bei der Bifurcation und
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an der Spitze des Hornes festgestellt. Sie beträgt wählend der 
Gravidität durchschnittlich 4'58 mm. am Körper, 2 75 mm. an 
der Bifurcation und 2 95 mm. an der Spitze des Hornes, wäh
rend die des nichtträchtigen 6 52 mm.—5 08 mm.—3'59 mm. 
beträgt Diese Masse beweisen unzweifelhaft, dass die Uterus
wand während der Schwangerschaft an Dicke abnimmt. Die 
Verdünnung ist bei der Bifurcation verhältnismässig am grösten 
(2'33 mm.) und an der Spitze de Hörner am kleinsten (D'66 
mm.) Die von László erwähnte leichte Zerreisbarkeit des 
trächtigen Uterus kann ich nicht bestättigen.

Im Verhältnisse zu den Feten, kann die Zahl der gelben 
Körper grösser oder kleiner sein. 1st der Fetenzahl grösser als 
die der gelben Körper, so kann man annehmen, dass einzelne 
Follikel zwei oder mehr Ovién beherbergten. Ist sie aber 
kleiner, so kann dies auf verschiedene Ursachen zurückgeführt 
werden: 1. das Ovium erreicht nicht die Tuba, sondern es 
gelangt in, die freie Bauchhöhle. — 2. dass in den Uterus 
gelangte Ovium wurde nicht befruchtet. — 3. das befruchtete 
Ovium kann sich an der Schleimhaut des Uterus nicht anhaf
ten. — 4. Kann das Embryo im frühesten Stadium seiner
Entwickelung zu gründe gehen und spurlos verschwinden. 
Während meiner Untersuchungen fand ich in den rechtseitigen 
Eierstöcke 244 gelbe Körper, zu welchen 172 Feten gehörten, 
dagegen in dem der linken Seite waren nur 193 gelbe Körper 
mit 149 Feten vorhanden. Die Zahl der rechtseitigen gelben 
Körper sind l'2o-mal grösser als die der linkseitigen, die 
Feten aber 1'55-mal.

Die Früchte nehmen schon Frühzeitig ihre endgültige L age  
ein. So fand ich schon 4 Wochen alte Feten im Uterus gleich- 
mässig verteilt und auch an die Gebährmutterwand fixiert. Vor
der- und Hinterendlagen wechseln bunt miteinander; trotzdem 
konnten zahlreiche Uteri gefunden werden, in denen sämmt
liche Feten in Kopf oder in Steisslage angetroffen wurden. Im 
allgemeinen präsentierten sich mehr Feten in Hinterendlage als 
in Vorderendlage.

Die Feten wurden in den einzelnen Uteri prozentmässig fol
gend angetroffen: 1. Vorder- und Hinterendlage in gleicher 
Zahl in 18%. — 2. Sämmtliche Feten in Vorderendlage in 2%. 
3. Sämmtliche Feten in Hinterendlage in 6°/o. — 4. Mehr 
Vorderendlagen in 34%, — 5. Mehr Hinterendlagen in 40%.

In 20% der Vorderendlagen waren die Vorderfüsse unter 
den Bauch geschlagen, in 80% aber waren sie gegen den 
Kopf gerichtet, und zwar derart, dass das Schultergelenk einen 
Winkel von cca 30—40° und das Karpalgelenk einen Winkel 
von cca 90—100° bildete. Sämmtliche Feten hatten im linken
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Horn stets die rechte, im rechten Horn die linke Seitenlage 
angenommen.

Geschlecht der Feten. Es wurden insgesammt 281 Feten 
untersucht, wovon 146 Stück männlich und 135 Stück weiblich 
waren, somit bestätigen diese Befunde die altherbekannten.

Der Nabelstrang ist gewöhnlich mit dem Körper des Fetus 
gleich lang. Ausnahmsweise wurden sehr lange Nabelstränge 
angetroffen. Der längste Nabelstrang wurde mit 37 cm. bemes
sen. Die sehr langen Nabelstränge winden sich um den Hals, 
um den Rumpf oder um die Extremitäten des Fetus, ohne 
diesem einen sichtbaren Schaden verursacht zu haben.

Die Eihäute der in den benachtbarten Ampullen liegenden Feten 
wachsen häufig zusammen. Die Verwachsungsstelle kennzeich
net sich als ein schmaler weisser Saum. Verwachsungen der 
Fihäute wurden angetroffen im Uteruskörper, der in beiden 
Hörner liegenden Früchte in 28°/0. Die Fihäute sämmtlicher 
Ampullen beider Hörner, ohne Verwachsung im Uteruskörper 
in 8% Die Eihäute sämmtlicher Ampullen eines Hornes in 
16%. Die Eihäute nur 2—2 benachtbarten Ampullen in 2%, 
trotzdem sich in diesen Hörner noch mehrere Früchte ent
wickelten. In 52% entstand keine Verwachsung.

Die Allantoisfüssigkeit erreicht des Maximum im dritten Monat 
derTrächtigkeit und beträgt ampullenweise durchschnittlich 313.06 
cm8. Das Specifische Gewicht schwankte zwischen 1006 — 1035. 
Ihre Farbe ist zuerst strohgelb, später schmutzig rötlich. Hippo- 
manesartige Gebilde wurden in keinem Falle gefunden.

Die Amnionflüssigkeit erreicht ihre Höchstmenge in der 10. 
Trächtigkeitswoche und wurde ampullenweise durchschnittlich 
in 177.40cm8 festgestellt. Gegen Ende der Trächtigkeit vermin
dert sich ihre Menge und beträgt zuletzt ampullenweise nur mehr 
127.34 cm8. Das Specifische Gewicht beträgt in den ersten 6 
Wochen der Gravidität 1004, steigt dann successive und erreicht 
mit 1016 den Fföchstwert. Sie ist zuerst farblos, später licht
strohgelb, leicht trüb, schwach opalescierend, doch nie faden
ziehend und enthält sehr häufig (cca 90%) fremde Körper, 
meisst linsengrosse, dunkelbraune, lichtgrüne, schmierige Gebilde, 
welche als Meconium identificiert wurden.




