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THE PATTERN OF CANINE PYOMETRA OCCURRENCE  

AT VETERINARY TEACHING HOSPITAL OF UNIVERSITAS 

AIRLANGGA IN THE PERIOD 2012 TO 2014 

 
Andrew Patrick 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to find out the pattern of canine pyometra 
occurrence based on age and breed at the Veterinary Teaching Hospital of 
Universitas Airlangga in the period 2012 to 2014. The research was carried out 
using the survey method in the form of secondary data retrieval with the variables 
canine age, breed, and pyometra cases in each year. The obtained data were 
evaluating by the analysis crosstabs and descriptive. A total of 82 cases of canine 
pyometra was found from total 2507 bitches at the Veterinary Teaching Hospital 
over the study period. The results of the analysis showed that the pattern of canine 
pyometra occurrence at the Veterinary Teaching Hospital of Universitas Airlangga 
was 3.3%. There were variations in age and breed at presentation. The highest 
occurrence within the age range from under 5 years old was 1.2%  and the lowest 
incident within age in range above 11 years old amounting to 0.5%. The 
occurrence of breed variation, the highest canine pyometra occurrence in small 
breed category was 2.3%. While the lowest canine pyometra occurrence in giant 
breed category was 0%. 

 

Keywords : Pyometra, Age, Breed, Teaching Hospital, Universitas Airlangga. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Anjing merupakan mahkluk sosial seperti halnya manusia. Anjing 

memiliki posisi unik dalam hubungannya dengan manusia. Kesetiaan dan 

pengabdian yang ditunjukkan anjing sangat mirip dengan konsep manusia tentang 

cinta dan persahabatan. Kedekatan anjing dan manusia menjadikan anjing bisa 

dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia serta bersosialiasi secara intens 

dengan manusia, anjing maupun hewan lain. Kedekatan anjing dan manusia tidak 

terjadi begitu saja. Hal ini terbentuk melalui sebuah sebuah proses panjang yang 

berlangsung selama ribuan tahun (Kindersley, 2013).  

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 (Subronto, 2014).  

Pyometra merupakan salah satu penyebab penting dari infertilitas pada 

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

pyometra adalah patologi yang paling sering dan kompleks dalam anjing betina. 

Proses ini melibatkan beberapa perubahan imunologi serta mekanisme molekuler 
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yang berpengaruh dalam peradangan pada uterus anjing betina (Kempisty et al., 

2013). 

Pyometra sering menyerang di anjing betina pada usia 10 tahun dengan 

tingkat kejadian sekitar 25%. Diagnosis didasarkan pada riwayat kasus, 

pemeriksaan fisik, dan analisis laboratorium, sering diteguhkan dengan 

pemeriksaan radiografi atau ultrasonografi uterus dan ovarium. Tanda-tanda klinis 

bervariasi tergantung pada beratnya penyakit (Jitpean et al., 2014).  

Pyometra memiliki potensi mematikan jika tidak ditangani dengan benar 

dan memiliki tingkat kematian kemungkinan dapat mencapai 3 - 4 %. Tindakan 

terapi yang paling aman dan paling efektif adalah ovariohisterektomi. Meskipun 

ovariohisterektomi juga umum dilakukan, kadang-kadang anestesi dan operasi 

pada anjing betina yang menderita penyakit sistemik kronis dan  kerusakan organ 

mungkin memiliki resiko yang cukup besar. Mayoritas dari anjing betina yang 

mengidap pyometra, menderita systemic inflammatory response syndrome yang 

sebelumnya telah dikaitkan dengan meningkatnya laju rawat inap dan kematian. 

Hal ini penting, tetapi secara klinis sulit untuk memprediksi indikator bertahan 

hidup, komplikasi dan morbiditas yang diinginkan (Jitpean et al., 2014). 

Pyometra pada anjing didefinisikan sebagai suatu kondisi adanya 

akumulasi nanah dalam lumen uterus anjing betina, penumpukan cairan nanah 

pada endometrium menyebabkan PGF2α tidak dihasilkan sehingga korpus luteum 

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

ketidakseimbangan hormon akibat dari terapi hormonal untuk mencegah 

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

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 servik 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. Menurut Hagman et 

al., (2006) diagnosis umumnya berdasarkan sejarah kasus atau anmnesis, 

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). 

Potensi timbulnya kejadian suatu penyakit pada hewan peliharaan sering 

tidak diketahui oleh pemilik hewan. Ketidaktahuan inilah yang sering 

memperparah terjadinya suatu kasus penyakit terhadap hewan kesayangan 

(Sudradjat, 2004). 
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1.2. Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Berapakah persentase kasus kejadian pyometra pada anjing di Rumah 

Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 

Airlangga? 

b. Bagaimana pemetaan kejadian pyometra berdasarkan umur dan breed 

anjing di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Airlangga periode 

2012 - 2014? 

1.3. Landasan teori 

Pyometra biasanya terjadi pada pasca-estrus dan biasanya merupakan 

sindrom anjing betina dewasa terkait dengan berbagai manifestasi klinis dan 

patologis penyakit kelamin serta multisistemik. Penyakit ini paling sering ditandai 

dengan polidipsia, poliuria, distensi abdomen, vomit, kurang nafsu makan, 

penurunan berat badan dan anemia (Cramer, 2012). 

Pyometra terjadi sebagai salah satu konsekuensi dari perubahan 

hormonal yang mengakibatkan terjadi perubahan pada lapisan uterus. Pyometra 

merupakan kondisi yang sangat serius pada hewan mamalia betina, keadaan ini 

dapat menyebabkan hewan infertil bahkan dapat menyebabkan kematian 

(Egenvall, 2001). 

Hewan-hewan yang terserang pyometra memperlihatkan bermacam-

macam gejala patologis dan klinis yang berhubungan erat dengan genitalia dan 

penyakit-penyakit sistemik (Jitpean et al., 2014). 
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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 cenderung mengalami pyometra (Chastain et al., 1999). Dalam suatu 

kelompok Beagle, 15,2% dari anjing betina lebih dari 4 tahun menderita 

pyometra, dengan gejala klinis yang tampak pada usia rata-rata 9,4 tahun (Fakuda, 

2001). Sebuah studi di 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). Penyakit ini dapat 

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

penelitian di rumah sakit hewan RSPCA, Manchester, Inggris 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 lebih 

muda, termasuk Dogue de Bordeaux (usia rata-rata 3,3 tahun) dan Bullmastiffs 

(usia rata-rata 5,4 tahun), sementara Terrier Yorkshire (usia rata-rata 9,4 tahun) 

dan Border collie (usia rata-rata 10,3 tahun) cenderung mengalami pyometra pada 

umur yang lebih tua (Jitpean et al., 2014). 

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, tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui persentase kasus kejadian pyometra pada anjing di 

Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas 

Airlangga. 

b. Untuk memetakan kejadian pyometra berdasarkan umur dan breed anjing 

di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Airlangga periode 2012 – 

2014. 

1.5. Manfaat hasil penelitian 

  Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

memperluas wawasan mahasiswa, dokter hewan, serta pemilik anjing tentang 

persentase dan pola kejadian penyakit pyometra serta penyebabnya, sehingga para 

dokter hewan dapat mengambil tindakan pencegahan dan pengobatan. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Anjing 

Anjing adalah mamalia karnivora yang telah mengalami domestifikasi 

dimulai dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu atau mungkin sudah sejak 

100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan test 

DNA. Penelitian lain mengungkapkan sejarah domestifikasi yang belum begitu 

lama. Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam 

variasi, mulai dari anjing dengan tinggi badan beberapa puluh cm seperti 

Chihuahua hingga Irish Wolfhound yang tingginya lebih dari satu meter 

(Rumatiwi, 2009). 

Vila (1997) menyimpulkan bahwa anjing merupakan percabangan dari 

serigala yang terjadi sekitar 75.000 sampai 135.000 tahun yang lalu. Analisis 

lanjut yang dilakukan Savolainen (2002) menunjukkan “semua populasi anjing 

berasal dari sumber gen tunggal” bersama-sama dengan serigala. Verginelli 

(2005) meneliti bukti-bukti DNA dari 5 fosil prasejarah Canidae yang menurut 

metode pengukuran karbon berasal dari 1500 sampai 3000 tahun yang lalu, 341 

ekor serigala dari beberapa populasi dunia dan 547 anjing ras murni. Hasil 

penelitian menunjukkan leluhur anjing berasal dari berbagai kawanan yang 

terpisah, dan atau interbreed (saling kawin) dengan anjing purba dan serigala di 

berbagai tempat yang tersebar di seluruh dunia. 

Terdapat beberapa teori antropologi menjelaskan mengenai sejarah 

domestikasi anjing, teori pertama sebagai adaptasi, teori ini mrupakan yang sangat 

diayakini mendekati realita, dimana pertama kali manusia dan anjing merupakan 
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dua kelompok pemburu yang saling bersaing. Seiring waktu dimana faktor alam 

tidak mendukung sehingga jumlah buruan semakin berkurang mengakibatkan 

anjing tergantung kepada manusia hingga akhirnya dimanfaatkan oleh manusia. 

Teori kedua menyebutkan bahwa manusia peradaban tertarik pada anjing setelah 

melihat kemampuan melacak binatang buruan, sehingga manusia menangkap, 

memelihara dan melakukan seleksi pada anak anjing untuk mendapatkan 

keturunan yang baik dan jinak (Pennisi, 2002). 

Terdapat lebih dari 800 breed anjing yang diakui oleh kennel club 

diberbagai negara. Istilah “anjing ras murni” sebenarnya hanya berlaku untuk 

beberapa generasi tertentu anjing, semua anjing ras berasal dari anjing campuran 

(Chandra, 2009). 

Sebagian kecil breed anjing ras yang utama merupakan hasil evolusi lebih 

dari 10.000 tahun yang lalu dan sama tuanya dengan sejarah domestifikasi anjing. 

Tapi sebagian besar anjing ras justru merupakan produk dari seleksi buatan yang 

disengaja. Berbagai anjing ras yang dihasilkan seleksi buatan benar – benar 

memiliki ciri – ciri tersendiri yang khas untuk ras tersebut. Akibatnya, dua ekor 

anjing dari ras yang berbeda bisa terlihat sangat berbeda, walaupun keduanya 

merupakan hewan yang sama, walaupun sama – sama anjing dan penampilannya 

terlihat sangat berbeda. Anjing masih bisa mengenali rekan sesama anjing diantara 

hewan – hewan lain. Seekor anjing sudah biasa dimasukkan ke dalam anggota ras 

bila memiliki 75% dari karakteristik yang harus ada pada ras tersebut. 

Keuntungan  memelihara anjing ras adalah tingkah laku dan bentuk fisik yang 

bisa diduga dengan lebih akurat. Sebaliknya, bentuk fisik dan tingkah laku anjing 

campuran sulit diduga dan kadang sangat unik (Chandra, 2009). 
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Menurut Helina (2014) yang mengutip dari Wahjuni (1983) bukti baru 

mengungkapkan anjing pertama kali didomestikasi di Asia Timur, kemudian di 

Tiongkok. Manusia pertama yang menginjakan kaki di Amerika Utara membawa 

serta anjing dari Asia. Penelitian genetika telah berhasil mengidentifikasi 14 ras 

anjing kuno. Diantaranya Chow – chow, Sharpei, Akita, Shiba dan Besenji 

merupakan ras anjing yang tertua. 

Anjing merupakan hewan sosial sama seperti manusia. Kedekatan 

hubungan manusia dengan anjing disebabkan oleh tingkat kecerdasan anjing yang 

rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan hewan lain, sehingga dapat dilatih, 

diajak bermain, tinggal bersama manusia, dan diajak bersosialisasi dengan 

manusia dan anjing yang lain (Mitsui, 2007).  Hubungan anjing dan manusia 

sudah terjalin sejak ratusan tahun silam. Bahkan manusia primitif memanfaatkan 

anjing sebagai teman berburu. Sebelum menjadi sahabat manusia, anjing adalah 

binatang yang liar. Mereka hidup berburu dengan cara berkelompok. Manusia 

pada masa itu juga hidup dari hasil berburu. Untuk membantu aktifitas berburu, 

manusia memanfaatkan anjing-anjing liar. Namun, anjing liar ternyata tidak 

mudah ditangkap karena memiliki kecepatan gerak tinggi, penciuman tajam dan 

kepandaian. Beberapa anjing dipelihara untuk hubungan yang akrab. Kelebihan 

penciuman anjing dimanfaatkan manusia untuk mencari mangsa atau hewan yang 

terluka akibat senjata (Hatmosrojo dan Budiana, 2008). 

2.1.1. Klasifikasi anjing 

Kingdom : Animalia 

Filum : Chordata 
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Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Mamalia 

Ordo : Carnivora 

Family : Canidae 

Genus : Canis 

Spesies : Canis familiaris (Rumatiwi, 2009). 

2.1.2 Morfologi 

Anjing sangat bervariasi dalam ukuran, penampilan dan tingkah laku 

dibandingkan hewan peliharaan yang lain. Sebagian besar anjing masih 

mempunyai ciri – ciri fisik yang diturunkan serigala. Anjing adalah hewan 

pemangsa, memiliki gigi tajam dan rahang yang kuat untuk menyerang, 

menggigit, dan mencabik – cabik makanan. Anjing memiliki otot yang kuat, 

tulang pergelangan kaki yang bersatu, sistem kardiovaskular yang mendukung 

ketahanan fisik serta kecepatan berlari, dan gigi untuk menangkap dan mencabik 

mangsa. Bila dibandingkan, dengan struktur tulang kaki manusia, secara teknis 

anjing berjalan berjingkat dengan jari – jari kaki (Rumatiwi, 2009). 

Anjing memiliki hampir 220 juta sel penciuman yang sensitif terhadap 

bau. Anjing dapat membedakan dua jenis bau yaitu partikel bau di udara yang 

menyebar dari orang atau benda, dan partikel bau di tanah yang masih bisa 

dideteksi setelah beberapa lama (Mambo, 2009). 

Beberapa bangsa anjing yang berpotensi terkena pyometra yaitu bangsa 

anjing Rottweiler, Saint Bernard, Chow Chow, Golden Retriever, Irish Terrier, 
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Collie, memiliki resiko yang lebih besar menderita pyometra (Baithalu et al, 

2010). 

2.1.3. Breed anjing 

 Anjing yang dipelihara oleh manusia merupakan hewan liar yang tidak 

jelas silsilahnya. Namun, hubungan manusia dengan anjing yang semakin akrab, 

memunculkan ide untuk mengakawinsilangkan anjing, sehingga sekarang terdapat 

breed anjing sesuai keperluan (Hatmosrojo dan Budiman, 2003). 

 Sampai saat ini telah tercatat 341 spesies anjing di dunia yang 

dikaterogikan menjadi 4 breed berdasarkan ukuran tubuh atau berat badan, yaitu 

small breed, medium breed, large breed, dan giant breed (Dominique et al., 

2004). Data dan daftar klasifikasi breed anjing menurut ukuran tubuh dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Klasifikasi anjing menurut ukuran/berat badan. 

Klasifikasi Breed Berat Badan (kg) 

Small breed <10 

Medium breed 10-25 

Large breed 25-50 

Giant breed >50 

(Sumber: Case, 2005). 

2.1.4. Karakteristik biologis anjing 

 Breed anjing banyak hingga mencapai ratusan dan bervariasi baik secara 

genetik maupun ukuran tubuh tetap memiliki data biologis normal yang sama. 

Data biologis anjing secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Data biologis anjing secara umum. 

Lama hidup 13-17 tahun 

Lama bunting 63 hari (53 – 71) 

Kawin sesudah beranak 30-90 hari 

Siklus kelamin  Monoestrus 

Periode estrus Sekitar 9 hari 

Perkawinan  Saat masa estrus 

Ovulasi Spontan 

Fertilisasi Beberapa hari setelah kawin 

Implantasi 13 – 14 hari sesudah fertilisasi 

Suhu (rektal) 36,7 – 40,6 °C (rata-rata 38,9 °C) 

Pernapasan 15 – 18/menit 

Denyut jantung 70 – 100/menit 

Tekanan darah  110 sistol, 60 diastol 

Volume darah 70 – 90 ml/kg 

Protein plasma 5,3 – 7,5 g/100 ml 

Kolesterol serum 140 – 210 mg/100 ml 

Aktivitas Diurnal (siang hari) 

(Sumber: Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). 

2.1.5. Organ reproduksi anjing betina 

 Organ reproduksi anjing betina terletak di dalam abdomen, dimulai dari 

struktur paling luar organ genital anjing tersusun dari vulva, vestibulum dan 
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kemudian vagina, orificium urethrae terletak pada dasar vagina mengarah ke 

vesica urina. Urin mengalir melalui vestibulum, oleh karena itu kejadian infeksi 

pada saluran perkencingan dapat mempengaruhi sistem reproduksi anjing betina. 

Uterus terletak pada perpanjangan vagina dan dapat dibedakan leher, badan dan 

dua tuba uterina kanan dan kiri, ovarium terletak pada akhir tuba tersebut. Organ 

pendukung lain berupa glandula mammae 3, 4 atau 5 pasang di bagian dada. 

(Sturtz, R. and Lori Asprea, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Organ reproduksi anjing betina (Sumber : Dominique et al., 2004). 

2.1.6. Ovarium 

 Ovarium anjing relatif kecil, kurang lebih 1,5 x 0,7 x 0,5 cm pada anjing 

dengan berat 12 kg, berlokasi di bagian dorsal dari rongga perut, di sebelah kaudal 

dari ginjal kurang lebih pada tingkat ketiga atau keempat dari vertebrae lumbalis. 

Jumlahnya sepasang dan digantung oleh mesovarium yang berisi saraf dan suplai 

darah yang berasal dari arteri ovaria dan dari anastomosis arteri uterina. Setiap 
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ovarium diselimuti oleh lemak dan dikelilingi oleh bursa yang terbuka sepanjang 

0,2 – 1,8 cm (Junaidi, 2006). Mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai alat eksokrin 

yang menghasilkan ovum atau sel telur dan sebagai alat endokrin yang 

mensekresikan hormon kelamin betina yaitu estrogen dan progesteron. Ovarium 

anjing berbentuk oval dan pipih, berukuran lebih kurang dua sentimeter dan 

bergantung pada fase siklus birahi. Berat ovarium anjing berkisar antara satu 

sampai delapan gram (Mc Donald, 1980). 

Ovarium terdiri dari medulla dan korteks, dikelilingi oleh epitel kecambah. 

Pada medulla terdapat pembuluh darah dan syaraf, sedangkan korteks merupakan 

tempat pembentukan ovum dan hormon. Ovarium dapat mengandung struktur-

struktur komponen yang berbeda pada tingkat perkembangannya. Sel-sel 

kecambah akan tumbuh dan berkembang dalam mencapai kematangannya 

berturut-turut folikel primer, sekunder, tertier dan folikel de Graaf. Dengan 

bantuan hormon estrogen yang cukup yang disekresikan oleh sel-sel theca interna, 

folikel de Graaf ini akan pecah, sehingga keluarlah ovum dari ovarium. Peristiwa 

ini disebut ovulasi. 

Ovarium anjing yang baru lahir diperkirakan mengandung 700.000 buah 

oocyt. Kemudian jumlah ini menurun menjadi 250.000 pada saat pubertas, 33.000 

pada usia lima tahun dan hanya 500 buah pada anjing yang berusia 10 tahun. Hal 

ini disebabkan oleh kegagalan folikel menjadi matang, tidak berovulasi dan malah 

berdegenerasi. Jumlah folikel de Graaf yang terbentuk pada satu siklus birahi 

tergantung pada hereditas dan faktor-faktor lingkungan. Pada anjing 3-15 folikel 

de Graaf matang pada setiap estrus (Mc Donald, 1980). 
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Segera setelah ovulasi rongga folikel diisi oleh darah dan limfe 

membentuk corpus haemorrhagicum, dan untuk kemudian berubah menjadi 

korpus luteum. Korpus luteum anjing mempunyai bentuk agak membulat dengan 

diameter dua sampai lima milimeter. Jika terjadi fertilisasi, korpus luteum ini akan 

terus berfungsi untuk mempertahankan kebuntingan. Jika fertilisasi tidak terjadi, 

corpus luteum tetap akan berfungsi sampai akhir masa estrus (Stabenfeldt and 

Shille, 1977). 

2.1.7. Tuba fallopii 

 Tuba fallopii merupakan saluran kelamin yang paling anterior, mempunyai 

hubungan anatomik dengan ovarium dan menggantung pada mesosalpinx. Terbagi 

atas infudibulum dengan fimbraenya, ampula dan isthmus. Ovum yang dihasilkan 

dari proses ovulasi akan dilanjutkan ke dalam ujung fimbrae. Kapasitasi, fertilisasi 

dan pembelahan embrio terjadi di dalam tuba fallopii ini. Pengangkutan sperma ke 

tempat fertilisasi dan pengangkutan ovum ke uterus untuk perkembangan 

selanjutnya diatur oleh kerja silier dari kontraksi-kontraksi muskuler yang 

dikoordinir oleh hormon-hormon ovarial, estrogen dan progesteron (Toelihere, 

1981). 

2.1.8. Tuba uterina dan uterus 

 Tuba uterina panjangnya 4 – 10 cm dan diameternya 1 – 2 mm, tampak 

seperti saluran yang terbuka pada akhir ovarium dan diameternya mengecil ke 

arah uterus. Kornua uteri berbentuk elips pada potongan melintang, panjang dan 

menyempit dan bergabung di kaudal membentuk korpus uteri (Junaidi, 2006). 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POLA KEJADIAN PYOMETRA... ANDREW PATRICK



16 
 

 

Tipe uterus anjing adalah duplex, yang terdiri dari dua kornua uteri masing-

masing dengan saluran vagina. Ukuran dan berat dari uterus meningkat sewaktu 

anjing menginjak dewasa dan memasuki proestrus dan estrus, mencapai ukuran 

maksimal selama awal metestrus. Kemudian menurun sewaktu mulainya anestrus, 

meskipun tidak kembali ke ukuran anjing dewasa. Ketebalan dan lebar mencapai 

maksimal 7 – 9 minggu sesudah mulainya estrus (Junaidi, 2006). 

Uterus adalah suatu saluran muskuler yang diperlukan untuk penerimaan 

ovum yang telah dibuahi, nutrisi dan perlindungan fetus. Selain itu juga berfungsi 

pada stadium permulaan ekspulsi fetus pada waktu kelahiran (Toelihere, 1981 ). 

Uterus terdiri dari kornua, korpus dan servik uteri. Anjing mempunyai 

uterus yang tergolong dalam tipe bicornua subsepticus atau bipartitus, dengan 

kornua yang cukup panjang 10-14 cm dan korpus 1,4-2 cm. Kornua yang panjang 

ini merupakan penyesuaian anatomik dengan produksi anak yang banyak (Kida et 

al., 2006). Servik uteri adalah urat daging sphincter yang terletak diantara uterus 

dan vagina dengan panjang sekitar 1,5-2 cm, dan pada anjing mempunyai bentuk 

lumen yang tidak teratur (Kahn dan Line, 2005). Fungsi utama serviks uteri 

adalah sebagai penutup lumen uterus, sehingga mengurangi kesempatan 

masuknya jasad renik. 

2.1.9. Serviks 

Servik berbentuk oval memisahkan uterus dan vagina. Vagina memanjang 

dari servik ke selaput dara (hymen) dan vestibula memanjang ke vulva. Ciri utama 

dari servik adalah tidak dapat dijangkau lewat vagina karena vaginanya yang 

sangat panjang. Pada anjing yang tidak estrus dan belum pernah bunting, saluran 
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servik bagian kaudal membuka ke arah bawah, ke arah dinding kranial vagina. 

Servik tetap tertutup pada anjing normal kecuali selama siklus estrus dan parturisi 

(Junaidi, 2006). 

2.1.10. Vagina 

Vagina adalah organ kelamin betina dengan struktur selubung muskuler 

yang terdiri dari bagian vestibulum dan portio vaginalis. Bagian vestibulum yaitu 

bagian yang berhubungan dengan vulva (vagina anterior) yang panjangnya 5-10 

cm. Sedangkan bagian portio vaginalis cervicis yaitu bagian yang berhubungan 

dengan servix. Diantara kedua bagian ini terdapat selaput tipis yang disebut 

hymen, yang karena tipisnya akan robek dan hilang sewaktu hewan mencapai 

umur dewasa (Hafez and Hafez, 2000). 

Hewan betina normal dan tidak bunting, epitel mukosa vagina secara 

periodik berubah atas pengaruh hormone yang disekresikan ovarium. Sehingga 

pada anjing, perubahan histologis epitel vagina sangat baik untuk menentukan 

periode siklus reproduksi (Mc Donald, 1980). 

Vagina anjing sangat panjang, diukur berdasarkan panjang total dari vulva 

ke servik, termasuk vestibula. Pada anjing dengan berat 12 kg panjangnya 

mencapai 10 – 14 cm. Vestibula dan vagina meningkat lebarnya selama siklus 

estrus, dan saluran genital menjadi tegang dan bengkak (Fossum, 2013). Pada fase 

proestrus dan anestrus servik dan vagina membesar, menebal dan oedematus, dan 

ketebalan myometrium meningkat. Pada fase anestrus servik dan vagina dalam 

keadaan pasif (Junaidi, 2006). 
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2.2. Siklus reproduksi anjing betina  

Sama halnya dengan pubertas pada anjing jantan, anjing betina kategori 

breed besar lebih lambat daripada anjing betina kategori breed kecil (antara 6 dan 

18 bulan). Periode birahi pertama relatif tidak diketahui. Pada anjing betina, ada 

perbedaan antara pubertas (kemampuan untuk ovulasi) dan nubility (kemampuan 

untuk bunting dan melahirkan), karena itulah tidak dianjurkan mengawinkan 

anjing betina pada birahi pertama, saat saluran kelahirannya adalah belum 

sepenuhnya berkembang. Mulai dari masa pubertas, anjing betina memiliki siklus 

yang pada umumnya terjadi dua periode birahi per tahun. Anjing betina memiliki 

siklus seksual monoestrus (hanya satu ovulasi per siklus) dengan spontan ovulasi 

(yang berarti ovulasinya tidak dipicu oleh perkawinan, seperti kucing). Estrus 

pertama muncul pada usia 6-14 bulan dan waktunya tergantung pada breed dan 

ukuruan anjing betina. Siklus estrus berlangsung 5 – 12 bulan, terdiri dari 4 

tahapan berturut-turut: anestrus (tergantung pada breed, pada umumnya 

berlangsung selama 80 – 240 hari), proestrus (3 – 16 hari), estrus (4 – 12 hari), 

dan diestrus (relatif lama, sekitar 60 – 90 hari) (Concannon, 2010). 

Anestrus adalah waktu aktivitas seksual, diakhiri dengan interaksi dari 

faktor lingkungan dan endogen yang kurang dipahami. Anestrus diikuti oleh 

proestrus, waktu vulva pembengkakan dan perdarahan, epitel vagina mengalami 

proliferasi dan kornifikasi, dan sekresi feromon vagina. Pada pemeriksaan 

pervagina, mukosa mengalami edematus, putih, dan berjajar dengan cairan 

serosanguinous. Proestrus ditandai dengan perilaku yang agresif dan memberikan 

respon ambivalen terhadap pejantan. Secara klinis estrus berlangsung sampai 

sitologi vagina memanifestasikan kornifikasi yang maksimum. Pada pemeriksaan 
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vaginoscopi, mukosa tampak keriput. Estrus adalah waktu ketika anjing betina 

mau menerima pejantan dan menunjukkan refleks reseptif, lesu dan 

memungkinkan untuk dilakukan perkawinan. Ovulasi terjadi spontan, biasanya di 

awal fase ini. Estrus diikuti oleh metestrus (diestrus). Dimulai ketika aktivitas 

estrus selesai (Concannon, 2011). 

Banyak mekanisme regulasi reproduksi anjing yang jelas berbeda dari 

spesies lain. Korpus luteum adalah satu-satunya sumber progesteron pada anjing 

betina yang bunting dan tidak bunting. Sangat sulit untuk mendeteksi perubahan-

perubahan dalam siklus berdasarkan tanda-tanda eksternal. Pemantauan konsetrasi 

serum progesteron menentukan waktu yang diharapkan dari ovulasi, secara akurat 

menunjukkan waktu untuk inseminasi, hal ini memungkinkan prediksi proses 

kelahiran dan mengungkap siklus yang normal atau tidak. Banyak perubahan 

dalam siklus estrus, misalnya, anovulation, interval inter-estrus yang pendek, 

persisten estrus (Concannon, 2011). 

2.3. Pyometra 

Pyometra merupakan penyakit uterus anjing betina dewasa yang ditandai 

dengan tertimbunnya nanah di dalam rongga uterus bersamaan dengan perubahan 

hiperplastik dari mukosa uterus. Proses berlangsung akut atau kronis yang 

berlangsung saat periode diestrus terkait dengan lesi di dalam dan di luar organ 

genital (Subronto, 2014). Menurut Ressang (1984), pyometra adalah penimbunan 

nanah dalam uterus yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang secara normal 

berada dalam uterus namun dalam keadaan tertentu menjadi patogen akibat dari 

pengaruh hormonal yang disebut dengan endometritis atau pyometra. Pyometra 
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terjadi sebagai salah satu konsekuensi dari perubahan hormonal yang 

mengakibatkan terjadi perubahan pada lapisan uterus. Pada hewan pasca estrus 

progesteron meningkat selama 8-10 minggu dan menebalkan lapisan uterus untuk 

mempersiapkan lingkungan uterus yang sesuai untuk kehidupan fetus. Jika 

kehamilan tidak terjadi karena beberapa hal, lapisan tersebut akan terus menebal 

dalam bentuk nodul-nodul yang mengeluarkan cairan kental sehingga 

menciptakan suasana lingkungan yang ideal di dalam uterus untuk pertumbuhan  

bakteri (Ressang, 1984). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Anatomi uterus normal 

dan uterus terserang pyometra 

(Sumber : Hill’s Pet Nutrition, Inc., 

2007). 

 

2.3.1. Etiologi pyometra 

 Canine Pyometra adalah gangguan reproduksi yang umum pada anjing 

betina yang mengalami diestrus dan mempengaruhi semua jenis anjing betina 

sebelum umur 10 tahun. Secara definisi pyometra adalah terjadinya penumpukan 

pus di dalam lumen uterus, khususnya terjadi pada saat periode dominasi dari 
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hormon progesteron. Hal ini bisa diklasifikasikan sebagai pyometra serviks 

terbuka atau pyometra serviks tertutup. Pyometra serviks tertutup sangat 

berbahaya, oleh karena itu diperlukan pendeteksian dini dan penanganan yang 

sesuai untuk menghindari konsekuensi yang berbahaya, contohnya kematian 

pasien dikarenakan terjadi septicemia dan toxaemia. meskipun diobati dengan 

obat modern angka mortalitas dari pyometra adalah 4%. 

a) Usia : Pyometra terjadi pada usia berapapun setelah estrus pertama, 

khususnya pada kondisi usia pertengahan hingga betina usia tua. Menurut 

laporan rata-rata usianya 7,25 tahun, antara usia muda 4 bulan – usia tua 

16 tahun. Penyakit yang secara tiba-tiba terjadi menyerang hewan betina 

yang usianya lebih dari 6 tahun. Juga berpengaruh pada hewan yang lebih 

muda, dengan rata-rata usia kurang lebih 2 tahun (Baithalu et al., 2010). 

b) Paritas: Sebelumnya hal ini disarankan bahwa nulliparity siklus estrus 

abnormal dan kebuntingan semu meningkatkan resiko penyakit pyometra. 

Tetapi literatur terbaru telah menyarankan bahwa tidak ada hubungan 

antara kebuntingan semu, siklus estrus abnormal dan penyakit pyometra. 

Namun ada hubungan sederhana antara nulliparity dan pyometra (Baithalu 

et al., 2010). 

c) Organisme bakteri paling umum : Escherichia coli, Streptococcus 

spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., 

Haemophilus spp., Serratia spp., dan Moraxella spp. (Fossum, 2013). 

d) Tahapan siklus estrus : Kebanyakan anjing betina terjangkit pyometra 

dalam waktu 8 minggu pada masa estrus terakhir. Meskipun begitu bisa 
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juga terjadi di tahapan manapun dalam siklus estrus atau saat sedang hamil 

(Baithalu et al., 2010). 

e)    Hormon :   Progesteron memiliki peran dalam menjadi pemicu 

patogenesis dari cystic endometrial hyperplasia (CEH)- Pyometra 

complex. Hiperplasia endometrial yang mengacu pada CEH yang 

disebabkan oleh progesteron, lebih tampak ketika progesteron lebih unggul 

dibandingkan dengan esterogen.   Pemberian esterogen tersebut jika pada 

level progesteron yang tinggi memungkinkan kecenderungan hewan betina 

untuk terjangkit pyometra. Estrogen menjaga servik lebih rileks untuk 

beberapa periode pada fase luteal dan juga meningkatkan efek stimulasi 

progesteron pada uterus. Terapi hormonal yang mencakup progesteron 

untuk penekanan estrus atau esterogen untuk induksi estrus atau 

penghentian kehamilan, mungkin dapat memberikan penjelasan untuk 

perkembangan pyometra yang terjadi pada betina muda.  Esterogen itu 

menjadi faktor yang sangat penting bagi hewan muda dan endogen 

progesteron menjadi faktor krusial pada hewan yang lebih tua. Bukti yang 

ada mengindikasikan bahwa ada resiko peningkatan pyometra pada 

cakupan usia 1 – 2 tahun yang menerima pemberian esterogen, tetapi tidak 

ada hubungan yang signifikan antara terapi progesteron dengan pyometra. 

Konsentrasi IGF-1 yang tinggi yang terletak di sekitar sel epitel dari 

endometrium anjing-anjing, mungkin dapat memainkan peranan penting 

dalam perkembangan CEH-Pyometra komplek (Baithalu et al., 2010). 

f) Keturunan : Keturunan / ras yang memiliki kecenderungan terjangkit 

pyometra mencakup Rottweiler, Saint Bernard, Chow Chow, Golden 
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Retriver, Miniature Schnaeger, Irish Terrier, Spanish, Callie. Ras dengan 

resiko rendah terhadap pyometra mencakup Drevers, German Shepherd, 

Daschunds, Swedish Hounds (Baithalu et al., 2010). 

2.3.2. Patogenesis 

 Pyometra merupakan komplikasi dari hiperplasia endometrium yang disertai 

pembentukan kista. Periode diestrus pada betina tidak bunting berlangsung selama 

70 hari, pada saat uterus di bawah pengaruh progesteron, yang dihasilkan oleh 

korpus luteum. Progesteron memacu proliferasi kelenjar endometrium dan 

memacu timbulnya uterine milk yang menjamin perkembangan embrio sebelum 

menjalani implantasi. Hiperplasia endometrium juga terjadi dalam penyiapan 

untuk pembentukan plasenta (Subronto, 2014). 

 Proses pyometra juga berpengaruh terhadap fungsi ginjal, dengan kurang 

berfungsinya perfusi ginjal dan terjadinya azoturia prerenal. Gangguan ginjal akan 

menjadi baik bila keadaan produksi leukosit berlebihan dengan bergeser ke kiri 

(left shift). Pengaruh terhadap sumsum tulang terjadi berupa depresi dari rasio 

Myeloid:Erythroid (M:E) ratio. Myelopoesis sebagai kompensasi terjadi di hati, 

limpa, dan kelenjar suprarenalis. Kadang-kadang terjadi perdarahan dalam cortex 

dan medulla glandula suprarenalis bila toxemia menjadi ekstrem (Subronto, 

2014). 

 Pyometra yang serviksnya tidak tertutup sempurna memungkinkan 

keluarnya eksudat melalui vagina dan terjadilah piometra terbuka. Rasa sakit yang 

timbul biasanya lebih ringan daripada pyometra tertutup (Subronto, 2014). 
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2.3.3. Gejala klinis 

 Serangan dari gejala klinis pyometra terjadi secara bertahap dan 

tersembunyi. Gejala klinis pada kasus pyometra tergantung pada keadaan serviks. 

Pada serviks yang terjangkit pyometra terbuka, anjing betina merasakan lebih 

sedikit kesakitan secara sistemik daripada anjing betina yang menderita pyometra 

dengan posisi serviks yang tertutup. Gejala klinis yang umum terjadi meliputi 

leleran mukopurulen, kelemahan, depresi, tidak nafsu makan, poliurea, polidipsi, 

muntah dan diare. Anjing betina yang menderita pyometra dangan serviks yang 

tertutup akan merasakan kesakitan, kematian karena keracunan atau berkaitan 

dengan peritonitis karena uterus ruptur. Pada beberapa kasus, mungkin terdapat 

serviks yang secara intermiten terbuka, dengan kesehatan relatif bagus mengikuti 

leleran pus dan merasakan tidak enak badan pada periode intervening (siklus 

loop). Demam mungkin iya atau tidak dapat terjadi pada kasus pyometra dengan 

serviks terbuka, tetapi pada kasus pyometra dengan serviks tertutup umumnya 

demam bisa terjadi. Beberapa anjing betina menderita keracunan, mungkin 

dengan hipotermik. Karakter dari leleran vulva mungkin bervariasi pada 

konsistensi dan berwarna cokelat terang dan kurang berbau. Kadang berwarna 

kuning dan sedikit berdarah dan berkonsistensi dari cair sampai krim. Vulva 

umumnya membesar dan terdapat pucat atau kemerahan pada jaringan perivulva 

dan perineum (Baithalu et al., 2010). 

2.3.4. Diagnosis 

 Hasil diagnosa dapat diperjelas jika terjadi pemucatan pada vagina atau 

membesarnya daerah abdomen dan keluarnya nanah melalui vagina pada 

pyometra tertutup, pemeriksaan darah biasanya akan memperlihatkan gambaran 
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sel darah putih yang sangat meningkat, kerusakan ginjal dapat juga terjadi akibat 

dari toksin-toksin dari bakteri, bagaimanapun juga semua kelainan ini umum 

terjadi pada kejadian infeksi oleh bakteri. Diagnosa terbaik untuk membuktikkan 

terjadi atau tidaknya pyometra adalah dengan ultrasonografi dan radiografi. 

Apabila dilakukan ultrasonografi, maka akan terlihat dinding uterus yang 

menebal. Sedangkan penampakan radiografi yang terlihat adalah bentukan tubular 

yang terisi oleh cairan, dan terletak diantara colon decenden dan vesica urinaria, 

dapat dilakukan untuk memastikan penyebab pembengkakan daerah abdomen dan 

uterus (Fossum, 2013). 

2.3.5. Diagnosis banding  

 Diagnosis banding ini meliputi mucometra, hydrometra, hematometra, 

hydrocolpos, pyovagina, pregnancy, metritis, placentitis, uterine torsion, dan 

peritonitis. Karena persentase band cell (blood urea nitrogen) yang sangat tinggi, 

peningkatan protein C-reaktif, peningkatan alkali fosfatase yang tinggi, dan bukti 

penyakit klinis, pyometra lebih mungkin dibandingkan dengan mucometra 

(akumulasi lendir dalam uterus) (Fossum, 2013). 

2.3.6. Pengobatan dan pencegahan 

 Pengobatan awal ditujukan kepada upaya membuka serviks dan kontraksi 

uterus sehingga nanah dapat dipaksa mengalir keluar, diikuti dengan mengadakan 

irigasi dengan obat antiseptik dengan maksud untuk membersihkan sisa-sisa 

nanah dalam uterus, kemudian diobati dengan antibiotika dengan maksud untuk 

membunuh mikroorganisme penyebabnya. Pengobatan terhadap pyometra pada 

anjing dapat dilakukan dengan beberapa pilihan seperti melakukan 

ovariohisterektomi (memotong atau mengambil ovarium dan uterus yang 
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menderita radang), diberikan suntikan oksitoksin dan dietilstilbestrol dengan 

tujuan untuk mengeluarkan isi uterus berupa nanah, diberikan antibiotika dengan 

dosis tinggi, yaitu dengan protein penisilin dan dehidrostreptomisin selama 

beberapa hari (Hariadi dkk., 2011). 

 Beberapa cara pencegahan agar kasus pyometra tidak terjadi terhadap anjing 

kesayangan kita dengan melakukan tindakan pembedahan ovariohysterectomy 

terutama pada anjing usia muda akan menghilangkan kemungkinan terserang 

pyometra dan menghindari pemberian estrogen atau progesteron secara berlebihan 

akan mengurangi resiko pyometra dikemudian hari (Smith, 2006). 

Pada dasarnya, pyometra dapat diobati dengan operasi atau terapi medis. 

Namun, pengambilan keputusan tergantung pada beberapa faktor (lihat tabel 2.3). 

Tabel 2.3. Perbedaan ovariohisterektomi dan terapi medis 

Ovariohisterektomi Terapi medis 
Anjing tua, tidak untuk dikembangbiakkan Anjing muda, untuk dikembangbiakkan 
Adanya penyakit sistemik Kondisi anjing masih baik 
Serviks tertutup Servik terbuka 
Anjing tidak terpengaruh terhadap akibat 
disteril 

Anjing terpengaruh terhadap akibat 
disteril 

Kista kelenjar endometrium terlihat saat di 
USG 

Tidak ada kista kelenjar endometrium 
saat di USG 

(Sumber : Arnold, 2009). 

2.4. Ovariohisterektomi 

 Ovariohisterektomi adalah operasi pengeluaran organ reproduksi berupa 

ovarium dan uterus dari rongga abdomen. Operasi ini selain untuk mengurangi 

populasi, juga untuk terapi penyakit yang ada di dalam organ-organ 

reproduksi. Ovariohisterektomi (OH) istilah kedokteran yang terdiri dari 

ovariectomi dan histerectomi. Ovariectomi adalah tindakan mengangkat, 

mengeluarkan dan menghilangkan ovarium dari rongga abdomen. Sedangkan 
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histerektomi adalah tindakan mengangkat, mengeluarkan dan menghilangkan 

organ uterus dari dalam tubuh. Jadi ovariohisterektomi merupakan tindakan 

bedah/operasi pengangkatan organ reproduksi betina dari ovarium sampai dengan 

uterus. Ovariohisterectomi ini menggunakan teknik laparotomi posterior dimana 

dengan sayatan medianus sesuai dengan posisi ovarium uterus. Uterus tersebut 

berada pada daerah abdominal (flank) bagian posterior, tepatnya di anterior dari 

vesica urinaria. Indikasi ovariohisterectomi (OH) yaitu sterilisasi, penyembuhan 

penyakit saluran reproduksi (pyometra, tumor ovary, cysteovary) tumor uterus 

(leiomyoma, fibroma, fibroleiomyoma), tumor mammae, veneric sarcoma, 

prolapsus uterus dan vagina, hernia inguinalis, modifikasi tingkah laku agar 

mudah dikendalikan, lebih jinak, membatasi jumlah  populasi (Sardjana dan 

Kusumawati, 2011). 

Tindakan operasi yang dilakukan tanpa memperhatikan prosedur dan 

kebersihan maka secara tidak sengaja akan menimbulkan berbagai 

hal diantaranya terjadi komplikasi akibat perdarahan karena 

pembuluh darah ovarium yang rupture ketika ligamentum suspensorium ditarik, 

terjadinya ovariant remnant syndrome sehingga dapat menyebabkan hewan tetap 

estrus  pasca ovariohisterectomi karena pengambilan ovarium pada saat operasi 

yang tidak sempurna, uterine stump pyometra, inflamasi dan granuloma, fistula 

pada traktus reproduksi terjadi karena berkembang dari adanya respon inflamasi 

terhadap material operasi (benang), urinary incontinence menyebabkan tidak 

dapat mengatur spincter vesica urinary karena adanya perlekatan (adhesi) atau 

granuloma pangkal uterus (sisa) yang mengganggu fungsi spincter vesica urinari 

(Noviana dkk., 2006). 
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BAB 3 MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan tempat penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015. Tempat penelitian 

dilaksanakan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga Surabaya. Pengumpulan data kasus pyometra pada anjing 

berdasarkan rekam medik pasien di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. 

3.2. Materi penelitian 

  Materi yang diamati adalah kasus pyometra yang diperoleh dari 

ambulatoir atau catatan medis selama periode dua tahun, mulai dari 1 Januari 

2012 – 31 Desember 2014. Ambulatoir tersebut berisi data – data pasien yang 

diperiksa antara lain catatan tanggal pemeriksaan umur dan ukuran anjing, 

penyebab terjadinya pyometra. Data yang diambil ialah kasus pyometra pada 

anjing di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga. 

3.3. Metode penelitian 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survey. Pengambilan data 

sekunder berupa kasus pyometra pada anjing yang berdasarkan umur, breed 

anjing, dan data kejadian penyakit tiap tahun di Rumah Sakit Hewan Pendidikan 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga yang telah melalui diagnosis 

dengan cara anamnesa, pemeriksaan gejala klinis dan bila diperlukan dapat 

dilanjutkan dengan pemeriksaan USG atau radiografi. Pencatatan data diambil 
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dari catatan medis pasien (ambulatoir) yang berada di Rumah Sakit Hewan 

Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.   

3.4.  Analisis data 

 Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah, ditabulasikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi, tabulasi silang lalu dilakukan perhitungan analisa 

statistika dengan menggunakan bantuan SPSS Statistic 22 for Windows. 
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BAB 4 HASIL PENELITIAN 

Sampel pada penelitian ini diperoleh dari rekam medik pasien anjing 

betina yang diperiksakan ke Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga pada tahun 2012 – 2014. Pengumpulan data 

dilakukan dengan data sekunder, yaitu rekam medik pasien anjing betina. Uraian 

berikut ini akan menggambarkan secara rinci hasil penelitian berdasarkan 

persentase kejadian pyometra, data tiap tahun, rentang umur dan variasi breed. 

4.1. Persentase kejadian Pyometra 

Hasil penelitian tentang kasus Pyometra pada anjing, menunjukkan 

persentase kejadian Pyometra pada anjing di Rumah Sakit Hewan Pendidikan 

Universitas Airlangga sebesar 3,3 % dengan jumlah kasus Pyometra sebanyak 82 

ekor anjing. Data tersaji dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Persentase kejadian Pyometra periode 2012-2014.  

Kasus Jumlah (ekor) Persentase (%) 

Penyakit lain 2425 96,7 
Pyometra 82 3,3 

Total 2507 100 
 

4.2. Tahun 

Berdasarkan data tiap tahun dalam periode 2012-2014, kejadian kasus 

Pyometra pada anjing tertinggi pada tahun 2014 yaitu berjumlah 54 anjing (2,2%), 

kejadian terendah pada tahun 2012 dengan jumlah 10 anjing (0,4%). Data tersaji 

dalam Tabel 4.2 dan Gambar 4.1.  
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Tabel 4.2. Persentase kejadian Pyometra pada anjing per tahun.  

Tahun 
Penyakit lain 

(ekor) 

Pyometra 

(ekor) 
Persentase (%) 

2012 437 10 0,4 
2013 732 18 0,7 
2014 1256 54 2,2 
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Gambar 4.1. Diagram batang persentase Pyometra pada anjing per tahun.  

4.3. Umur 

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat variasi rentang umur yang 

menjadi faktor resiko Pyometra pada anjing. Rentang umur dalam penelitian ini 

adalah hasil analisis dekriptif crosstabs dengan program SPSS 23.0. Dari 2507 

anjing betina terbagi menjadi, umur kurang dari 5 tahun sebanyak 1166 anjing, 

umur 5 - 8 tahun sebanyak 679 anjing, umur 8 - 11 tahun sebanyak 415 anjing, 

dan yang berumur lebih dari 11 tahun sebanyak 247 anjing. Kejadian tertinggi 

terdapat pada rentang umur paling muda atau kurang dari 5 tahun yaitu 1,2 %  dan 

kejadian terendah pada rentang umur lebih dari 11 yaitu 0,5 %. Data tersaji dalam 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Persentase kejadian Pyometra pada anjing berdasarkan umur.  

Umur anjing betina 

(tahun) 

Penyakit lain 

(ekor) 

Pyometra 

(ekor) 

Persentase (%) 

< 5 1137 29 1,2 
5 – 8 659 20 0,8 
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8 – 11 394 21 0,8 
> 11 235 12 0,5 

4.4. Breed  

Selama 3 tahun sejak tahun 2012, Rumah Sakit Hewan Pendidikan 

Universitas Airlangga Surabaya telah memeriksa 2507 anjing betina dewasa 

kelamin, yang terdiri dari 1230 anjing small breed, 815 anjing medium breed, 411 

anjing large breed dan 51 anjing giant breed. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak semua ukuran anjing ditemukan kasus Pyometra. Pada 

ukuran small breed telah terjadi 57 kasus dengan tingkat Persentase sebesar 2,3%, 

pada ukuran medium breed terdapat 18 kasus atau 0,7%, ukuran large terdapat 7 

kasus atau 0,3%, sedangkan pada ukuran giant tidak ditemukan kejadian 

Pyometra. Data tersaji dalam Tabel 4.4 dan Gambar 4.2. 

Tabel 4.4. Data kejadian Pyometra pada anjing betina berdasarkan breed. 
Breed anjing Penyakit lain 

(ekor) 

Pyometra 

(ekor) 

Persentase (%) 

Small breed 1173 57 2,3 
Medium breed 797 18 0,7 
Large breed 404 7 0,3 
Giant breed 51 0 0 

 

Gambar 4.2. Diagram batang persentase Pyometra pada anjing berdasarkan breed. 
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BAB 5 PEMBAHASAN 

 

Pyometra adalah akumulasi nanah dalam lumen uterus anjing betina, 

biasanya terjadi selama atau segera setelah periode dominasi prosgesteron, yang 

diawali dengan adanya peradangan pada uterus atau endometritis. Berdasarkan 

hasil pengamatan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Airlangga 

menunjukkan bahwa kejadian pyometra dapat terjadi pada kisaran umur 0,6 

sampai 1,1 tahun tergantung pada breed dan ukuran tubuh anjing betina. 

Pola kejadian pyometra pada anjing di Rumah Sakit Hewan Pendidikan 

Universitas Airlangga periode 2012 – 2014 sebesar 3,3 % tergolong sangat 

rendah, Gibson et al. (2013) menyatakan bahwa kasus pyometra di 5 RSH, 

Manchester, Inggris selama periode 2006 – 2011 sebesar 2,2 %. Fakuda (2001) 

menyebutkan bahwa 15,2 % dari anjing betina dari suatu koloni Beagle  menderita 

pyometra.  

Berdasarkan data kejadian pyometra pada anjing yang dikumpulkan, maka 

kejadian kasus pyometra setiap tahunnya cenderung meningkat dari tahun 2012 – 

2014. Kejadian per tahun yang tertinggi pada tahun 2014 yaitu 2,2 % dengan 

jumlah kasus pyometra 54 anjing betina.  

Menurut Noakes et al., (2001) efek jangka panjang dari hormon ovarium 

(PGF2α, estrogen, oksitosin) dianggap mempengaruhi anjing betina ini dalam hal 

gangguan saluran reproduksi yang paling umum disebut pyometra.  
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Metode terbaik adalah dengan dilakukan operasi ovariohisterektomi. 

Teknik ovariohisterektomi umum dilakukan pada pyometra jenis tertutup maupun 

terbuka, ovariohisterektomi juga dapat mencegah kejadian pyometra berulang 

pada anjing (Rootwelt-andersen dan Farstad, 2006).  

Fakta bahwa pemilik hewan cenderung belum mengerti tentang 

pencegahan dan pengobatan penyakit pyometra, merupakan salah satu penyebab 

terjadinya peningkatan jumlah kasus pyometra yang terjadi di Rumah Sakit 

Hewan Pendidikan Universitas Airlangga, rata-ratanya adalah 0,9% per tahun.  

Timbulnya penyakit pada hewan merupakan proses yang berjalan secara 

dinamis dan merupakan hasil interaksi tiga faktor, yaitu host, agen penyakit 

(pathogen) dan  lingkungan. Keseimbangan ketiga faktor tersebut tidak selalu 

stabil, pada keadaan tertentu akan berubah yang berakibat timbulnya suatu 

penyakit (Rahayu, 2009). Penyakit akan timbul apabila tingkat patogenitas agen 

meningkat atau daya imunitas host menurun. Perubahan lingkungan 

mempengaruhi keadaan host dan agen penyakit. 

Kejadian pyometra pada anjing ditinjau dari umur menunjukkan rata-rata 

umur kasus pyometra pada anjing yaitu 7,5 tahun dengan kisaran umur mulai dari 

0,6 sampai 16 tahun. Anjing betina yang berumur kurang dari 5 tahun merupakan 

umur dengan kejadian pyometra tertinggi dengan jumlah 29 anjing betina (1,2%), 

umur 5 sampai 8 tahun dengan jumlah anjing 20 anjing betina (0,8%), sedangkan 

umur 8 sampai 11 tahun dengan jumlah kasus 21 anjing betina (0,8%) dan umur 

lebih dari 11 tahun dengan jumlah kasus 12  anjing betina (0,5%). Berdasarkan 

pengelompokkan umur tersebut kejadian pyometra tertinggi terjadi pada umur 
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kurang dari 5 tahun. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Baithalu et al. (2010) 

bahwa pyometra juga berpengaruh pada hewan yang lebih muda, dengan rata-rata 

usia kurang lebih di bawah 2 tahun. Penelitian di Swedia menunjukkan anjing 

betina mengalami pyometra kurang dari umur 10 tahun.  

Anjing betina muda rentan tehadap pyometra dikarenakan anjing telah 

mengalami estrus dan kawin yang berulang kali, serviksnya terbuka ketika anjing 

mengalami estrus dan memungkinkan bakteri masuk ke dalam uterus dan 

menyebabkan infeksi (endometritis), berkembang lalu menjadi nanah yang 

terkumpul dalam uterus. Selain itu, penurunan daya tahan tubuh pada anjing juga 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anjing semakin rentan terhadap 

pyometra. Penurunan daya tahan tubuh yang terjadi pada umur-umur produktif 

dan masa setelah kawin agaknya dipengaruhi dengan adanya pengaruh hormon 

progesteron, seperti pernyataan Pretzer (2008) progesteron juga menekan respon 

sistem kekebalan tubuh terhadap patogen dan juga kontraksi dari uterus. Pada 

anjing betina, dalam kondisi ini dapat terbentuknya koloni bakteri. Kontaminasi 

bakteri pada uterus kemungkinan terjadi ketika masa sebelum diestrus yaitu ketika 

leher uterus terbuka dan pada kasus hiperplasia kista endometrial bakteri tersebut 

tidak dapat dibersihkan sebelum fase luteal. Organisme oportunistik ini dapat 

membuat kolonisasi bakteri di uterus dan berkembang biak dalam lingkungan 

uterus. Escherichia coli (E. coli) bakteri, flora normal vagina, telah diisolasi dari 

sekitar 70% kasus pyometra (Fontaine, 2010). 

Kasus pyometra pada anjing small breed sebesar 2,3% (Poodle, Shih Tzu, 

Dachsund, pomeranian, cihuahua), pada anjing medium breed yaitu 0,7% (chow-
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chow, Beagle, Dalmatian, Siberian Husky), anjing large breed  ditemukan kasus 

pyometra sebesar 0,3% (Golden Retriever) dan giant breed pada penelitian ini 

tidak ditemukan kasus pyometra 0%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kasus pyometra tertinggi terjadi pada anjing kategori small breed, menurut Fieni 

et al.  (2014) pubertas pada anjing dapat terjadi pada umur 6-12 bulan, dan lebih 

dahulu terjadi pada anjing bangsa kecil dibanding bangsa besar. Biasanya, anjing 

mencapai saat pubertas dalam dua sampai tiga bulan setelah tercapai berat badan 

dewasa, dan pubertas lebih dulu terjadi beberapa minggu pada hewan betina.  

Jika demikian pubertas sangat bergantung pada lingkungan, dimana anjing 

yang hidup bebas (free roaming animals) mencapai dewasa kelamin lebih cepat 

dibanding anjing yang dikandangkan (Fieni et al., 2014). 

Anjing bangsa kecil cenderung mempunyai musirn kawin tiga sampai 

empat kali dalam setahun, dan bangsa besar hanya sekali setahun. Sebagai contoh, 

Basenji hanya mengalami satu kali estrus dalam setahun, yang biasanya 

berlangsung pada musim gugur. Perawatan anjing dengan baik dan  teratur serta 

penanganan estrus yang baik dapat mencegah pyometra, tidak disarankan bagi 

pemilik anjing melakukan terapi hormonal untuk mencegah kebuntingan 

(Stabenfeldt dan Shille, 1977). 

Pyometra dapat ditangani dengan 2 cara, yaitu secara pengobatan dengan 

pemberian obat-obatan dan secara bedah (operasi). Penanganan secara obat bisa 

dilakukan dengan cara pemberian infus bila hewan sudah terlihat lemas dan tidak 

mau makan. Lalu disertai dengan pemberian beberapa antibiotika dari golongan 

penicilline (seperti ampicilline injeksi) dan golongan Quinolon (seperti 
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Enrofloksasin injeksi). Pada kasus pyometra terbuka kadang-kadang bisa 

diberikan preparat hormonal supaya bentuk ukuran uterus kembali normal dan 

cairan nanah bisa dikeluarkan. Sedangkan penanganan dengan cara bedah 

(operasi) dilakukan operasi Ovariohisterektomi (OH). Operasi OH ini akan 

membuang semua komponen uterus pada hewan mulai dari ovum, kornua uteri, 

dan uterus. Setelah dilakukan operasi maka langkah selanjutnya dengan 

pemberian antibiotika selama kurang lebih 7 – 14 hari (Noviana dkk., 2006). 
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tentang pola kejadian pyometra pada 

anjing, dapat disimpulkan:  

1. Persentase kejadian pyometra periode 2012-2014 sebesar 3,3% (82 kasus) 

dari total 2507 kasus, frekuensi tertinggi pada tahun 2014 yaitu 2,2% (54 

kasus). 

2. Pemetaan berdasarkan umur dan breed anjing, berdasarkan umur yaitu 

umur kurang dari 5 tahun sebanyak 29 kasus (1,2%), 5-8 tahun 20 kasus 

(0,8%), 8-11 tahun 21 kasus (0,8%) dan lebih dari 11 tahun 12 kasus 

(0,5%). Berdasarkan breed anjing, kejadian pyometra pada small breed 57 

kasus (2,3%), medium breed 18 kasus (0,7%), large breed 7 kasus (0,3%) 

dan giant breed tidak ditemukan kejadian pyometra. 

6.2 Saran 

Penelitian diatas dapat diberikan saran yaitu: 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh terapi hormon, 

frekuensi kelahiran dan bakteri yang terdapat pada uterus yang mengalami 

pyometra. 

2. Perlu diperhatikan bagi dokter hewan maupun klien (pemilik), anjing yang 

rentan terhadap pyometra adalah anjing berumur muda dan kategori small 

breed terkena pyometra, namun tidak menutup kemungkinan anjing betina 

dengan umur dan breed  lainnya bisa. 
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RINGKASAN 

 

Andrew Patrick. Pola Kejadian Pyometra pada Anjing Di Rumah Sakit 

Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dibawah 

bimbingan Ira Sari Yudaniayanti, drh., M.P. sebagai pembimbing utama dan Prof. 

Dr. Wurlina, drh., M.S. sebagai pembimbing serta. 

Anjing merupakan hewan peliharaan yang memiliki hubungan paling 

dekat dengan manusia, akan tetapi masih banyak pemilik yang kurang 

memperhatikan aspek kesehatan anjing, misalnya aspek kesehatan reproduksi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umum dari pyometra 

pada anjing di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga berdasarkan data kejadian tiap tahun, umur dan breed 

anjing yang berbeda. 

Menentukan kejadian penyakit, yaitu melakukan pendataan penderita 

pyometra dengan diagnosis berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan hematologis, ultrasonografi/radiografi atau kultur 

bakteriologis/sitologi vagina dan uterus. Setelah data secara klinis dianggap cukup 

maka dikelompokkan berdasarkan umur, breed anjing dan pembagian menurut 

tahun untuk mengetahui pola kejadian kasus pyometra. Kemudian data yang 

diperoleh dievaluasi menggunakan analisis crosstabs dan deskriptif.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kejadian pyometra pada anjing di 

RSHP Universitas Airlangga periode 2012-2014 yaitu 3,3% (82 kasus). 

Berdasarkan umur yaitu anjing yang berumur kurang dari 5 tahun sebanyak 29 
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kasus (1,2%), umur 5 – 8 tahun sebanyak 20 kasus (0,8%), umur 8 – 11 tahun 

sebanyak 21 kasus (0,8%) dan umur lebih dari 11 tahun sebanyak 12 kasus (0,5%),  

berdasarkan breed anjing yaitu anjing small breed sejumlah 57 kasus (2,3%), 

anjing medium breed sejumlah 18 kasus (0,7%), anjing large breed sejumlah 7 

kasus (0,3%), dan anjing giant breed tidak ditemukan dalam penelitian data ini. 
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Lampiran 2. Hasil Perhitungan SPSS 
 
Crosstabs 

Notes 

Output Created 19-JAN-2016 16:49:01 

Comments  
Input Data D:\andrew data\Skripsi\pyometra\Hasil 

SPSS andrew.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
2507 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each table are based on 

all the cases with valid data in the 

specified range(s) for all variables in 

each table. 

Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=Kasus BY Umur Breed 

Tahun 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CORR 

  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Resources Processor Time 00:00:02.09 

Elapsed Time 00:00:01.65 

Dimensions Requested 2 

Cells Available 349496 

 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kasus * Umur 2507 100.0% 0 0.0% 2507 100.0% 

Kasus * Breed 2507 100.0% 0 0.0% 2507 100.0% 

Kasus * Tahun 2507 100.0% 0 0.0% 2507 100.0% 
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Kasus * Umur 

Crosstab 

 
Umur 

Total <5 5-8 8-11 >11 

Kasus negatif Count 1137 659 394 235 2425 

% of Total 45.4% 26.3% 15.7% 9.4% 96.7% 

positif Count 29 20 21 12 82 

% of Total 1.2% 0.8% 0.8% 0.5% 3.3% 

Total Count 1166 679 415 247 2507 

% of Total 46.5% 27.1% 16.6% 9.9% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.658a 3 .034 

Likelihood Ratio 8.029 3 .045 

Linear-by-Linear Association 7.401 1 .007 

N of Valid Cases 2507   
 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.08. 

 
Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 
Significance 

Interval by 

Interval 

Pearson's R 
.054 .021 2.724 .006c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.053 .021 2.647 .008c 

N of Valid Cases 2507    
 
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan SPSS  
Kasus * Breed 

Crosstab 

 
Breed 

Total Small Medium Large Giant 

Kasus negatif Count 1173 797 404 51 2425 

% of Total 46.8% 31.8% 16.1% 2.0% 96.7% 

positif Count 57 18 7 0 82 

% of Total 2.3% 0.7% 0.3% 0.0% 3.3% 

Total Count 1230 815 411 51 2507 

% of Total 49.1% 32.5% 16.4% 2.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15.049a 3 .002 

Likelihood Ratio 16.937 3 .001 

Linear-by-Linear Association 13.578 1 .000 

N of Valid Cases 2507   
 
a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67. 

 
Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 
Significance 

Interval by 

Interval 

Pearson's R 
-.074 .016 -3.694 .000c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
-.076 .018 -3.812 .000c 

N of Valid Cases 2507    
 
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Lampiran 4. Hasil Perhitungan SPSS  
Kasus * Tahun 

Crosstab 

 
Tahun 

Total 2012 2013 2014 

Kasus negatif Count 437 732 1256 2425 

% of Total 17.4% 29.2% 50.1% 96.7% 

positif Count 10 18 54 82 

% of Total 0.4% 0.7% 2.2% 3.3% 

Total Count 447 750 1310 2507 

% of Total 17.8% 29.9% 52.3% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.308a 2 .043 

Likelihood Ratio 6.447 2 .040 

Linear-by-Linear Association 5.384 1 .020 

N of Valid Cases 2507   
 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.62. 

 
Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standardized 

Errora 

Approximate 

Tb 

Approximate 
Significance 

Interval by 

Interval 

Pearson's R 
.046 .019 2.322 .020c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 
.049 .019 2.437 .015c 

N of Valid Cases 2507    
 
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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