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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anjing merupakan hewan peliharaan yang memiliki hubungan paling dekat 

dengan manusia. Kedekatan hubungan ini salah satunya disebabkan oleh tingkat 

kecerdasannya yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan hewan lain, sehingga dapat 

dilatih untuk membantu manusia. Anjing juga terkenal sebagai sahabat yang setia 

bagi manusia dan memiliki kepatuhan yang luar biasa (Prajanto dan Agus, 2004). 

Hubungan anjing dan manusia sudah terjalin sejak ratusan tahun silam. 

Manusia pada masa itu memanfaatkan anjing-anjing liar untuk membantu aktivitas 

berburu. Selain itu, anjing juga dipelihara untuk menjaga harta majikan sehingga 

tercipta hubungan yang akrab. 

Anjing merupakan hewan yang banyak dipelihara oleh manusia. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pemeliharaan anjing, terutama 

aspek kesehatan. Hal ini menjadi sangat penting karena kesehatan yang baik akan 

membuat anjing menunjukkan penampilan dan kondisi yang prima. Anjing yang 

sakit akan dapat segera ditangani apabila pemilik memahami benar kebiasaan 

tingkah laku anjing dan mengetahui gejala klinis penyakit. 

Pyometra merupakan salah satu penyebab penting dari infertilitas pada 

hewan karnivora betina, termasuk pada anjing. Penyakit endometritis yang disertai 

dengan pyometra adalah patologi yang paling sering dan kompleks dalam anjing 

betina dalam negeri. Proses ini melibatkan beberapa perubahan imunologi serta 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INSIDENSI PYOMETRA PADA ... ANDIK PRADANA



2 

 

mekanisme molekuler yang berpengaruh dalam peradangan pada uterus anjing 

betina (Kempisty et al., 2013). 

Pyometra  pada anjing didefinisikan sebagai suatu akumulasi nanah dalam 

lumen uterus anjing betina, yang diawali peradangan pada uterus atau endometritis 

dengan gejala umum maupun sistemik. Penumpukan cairan nanah pada 

endometrium menyebabkan PG F2α tidak dihasilkan sehingga corpus luteum tidak 

diregresi (persisten). Selain itu, pyometra juga bisa disebabkan karena 

ketidakseimbangan hormon akibat dari terapi hormonal untuk mencegah 

kebuntingan. Pyometra biasa terjadi saat fase luteal (diestrus) yakni peningkatan 

konsentrasi plasma progesteron (Bigliardi et al., 2004). Hal ini akibat pengaruh 

hormon, jaringan glandular menjadi kista, edema dan menebal. Sekresi yang 

berlebihan dan terakumulasi pada lumen uterus, menjadikan lingkungan ideal untuk 

pertumbuhan bakteri (Birchard dan Sherding, 2000; Aqudelo, 2005). Pyometra 

merupakan penyakit yang berpotensi menyebabkan gangguan fungsi organ 

reproduksi (Kenney et al., 1987; Potter et al., 1991), termasuk juga organ 

reproduksi anjing betina. 

Berbagai tanda-tanda yang berhubungan dengan penyakit kelamin dan 

sistemik nampak pada anjing dengan pyometra. Leleran purulen ataupun hemoragi 

pada vagina sering nampak (terutama pada cervix yang terbuka) dan dehidrasi, 

polidipsia, poliuria, kelesuan, sakit perut, anoreksia, muntah atau diare, demam 

atau hypotermia, warna membran mukosa yang tak normal dan peningkatan detak 

jantung dan pernapasan sering teramati. Perubahan dalam tingkat keseimbangan 

asam-basa dan elektrolit, variabel fungsi hati dan ginjal juga sering diinduksi. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI INSIDENSI PYOMETRA PADA ... ANDIK PRADANA



3 

 

Menurut Hagman et al. (2006) diagnosis umumnya berdasarkan sejarah kasus atau 

anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan hematologikal dan analisis biokimia 

darah, ultrasonografi dan/atau radiografi dan kultur bakteriologis atau sitologi 

vagina/uterus juga dapat dilakukan jika ditemukan gejala pyometra. 

Pyometra dianggap sebagai suatu keadaan medis darurat, oleh karena itu 

intervensi terapeutik yang cepat diperlukan untuk mencegah dampak yang fatal. 

Suatu konsekuensi serius dari infeksi uterus (terutama Escherichia coli) adalah 

endotoksemia, dampak endotoksin seringkali dikaitkan dengan prognosis yang 

lebih buruk (Hagman et al., 2006; Fransson et al., 2007). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah insidensi pyometra pada anjing di Rumah Sakit Hewan 

Universitas Airlangga Surabaya periode 2011 – 2014? 

2. Apakah ada keterkaitan kejadian pyometra berdasarkan umur dan breed 

anjing di Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga Surabaya periode 2011 

– 2014? 

 

1.3 Landasan Teori 

Sebuah penelitian di Swedia, dengan 7-10% dari semua anjing telah di 

spaying atau ovariohysterectomy (OH), hampir 25% dari semua anjing betina 

didiagnosis menderita pyometra sebelum mencapai usia 10 tahun dan terdapat 

beberapa breed anjing tertentu yang berisiko tinggi dengan proporsi melebihi 50% 

(Egenvall et al., 2001). 
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Pyometra merupakan suatu penyakit yang umum terjadi. Anjing betina 

Nulliparous (belum pernah melahirkan anak anjing) dan yang berumur lebih dari 4 

tahun tampaknya lebih cenderung mengalami pyometra (Chastain et al., 1999). 

Dalam suatu koloni Beagle, 15,2% dari anjing betina lebih dari 4 tahun menderita 

pyometra, dengan gejala klinis yang tampak pada usia rata-rata adalah 9,4 + 0,4 

tahun (Fakuda, 2001). Sebuah studi Swedia, berdasarkan data asuransi hewan, 

menunjukkan bahwa 23,24% dari semua anjing betina menderita pyometra sebelum 

usia 10 tahun. Bernese Mountain, Rottweiler, rough-haired Collie, Cavalier King 

Charles Spaniel dan Golden Retriever yang terdaftar sebagai breed anjing yang 

rentan terhadap pyometra (Hagman, 2004). 

Pyometra dapat terjadi pada anjing yang belum pernah dikawinkan maupun 

yang sudah beberapa kali melahirkan (partus). Menurut Stone et al. (1988) Penyakit 

ini dapat menyerang anjing mulai dari estrus pertama yaitu sekitar 6-14 bulan. Suatu 

penelitian di rumah sakit hewan RSPCA, Manchester, UK menunjukkan rata-rata 

umur yang dipresentasikan pada kasus pyometra yaitu 7,7 tahun (Gibson et al., 

2013). Beberapa jenis breed anjing menderita pyometra pada umur yang secara 

lebih muda, termasuk Dogue de Bordeaux (Usia rata-rata 3,3 tahun) dan 

Bullmastiffs (Usia rata-rata tahun 5,4), sementara Terrier Yorkshire (Usia rata-rata 

9,4 tahun) dan Border Collie (Usia rata-rata tahun 10,3) cenderung mengalami 

pyometra pada umur yang lebih tua (Jitpean et al., 2012). 

Proporsi terbesar anjing yang menderita pyometra adalah 10 jenis breed 

berikut: Bernese Mountain (66%), Great Dane (62%), Leonberger (61%), 

Rottweiler (58%), Irish Wolfhound (58%), Staffordshire Bullterrier (54%), 
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Bullterrier (52%), Newfoundland (50%), Collie (smooth haired) (44%), dan Old 

English Sheepdog (42%). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian ini dengan 

tujuan : 

1. Untuk mengetahui insidensi pyometra pada anjing di Rumah Sakit Hewan 

Universitas Airlangga Surabaya periode 2011 – 2014. 

2. Untuk mengetahui keterkaitan kejadian pyometra berdasarkan umur dan 

breed anjing di Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga Surabaya 

periode 2011 – 2014. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Mendapatkan informasi kejadian pyometra pada periode 2011 – 2014 di 

Rumah Sakit Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga kota 

Surabaya, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pencegahan maupun penanganan kejadian pyometra pada anjing. 
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