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- Најчешће се јавља код некастрираних, полно зрелих куја

- Најкарактеритичнији налаз ове болести је накупљање великих количина 
гноја у материци са повећањем њене величине 

- Најчешће се дијагностификује од 4 недеље до 4 месеца након еструса

- Најчешће обољевају кује старије од 4 године

- Код оболелих куја, пиометра се може јавити у 3 облика:
1. Отворена пиометра
2. Затворена пиометра
3. Повремено отворена

УВОД





- Мултифакторијална болест

- Патогенеза пиометре куја подразумева естрогенску 
стимулацију материце, што је праћено дугорочим интервалима 
прогестеронске доминације

- Прогестерон утиче на:
- ендометријалну пролиферацију

- повећану активност секреторних ћелија материце

- смањује активност миометријума (задржавање течности и умножавање 
бактерија у материци)

- инхибицију леукоцита

ПАТОГЕНЕЗА



- Материца је најподложнија инфекцији 11-20 и 21-30 дана полсе 
ЛХ пика

- Најчешћи узрочник E. coli 

- Постоји претпоставка да постоји повезаност између 
сублиничких инфекција уринарног тракта и настанка пиометре 

- Након неколико терања ако не дође до трудноће кује, уз 
редовно задебљање зида материце јавља се и појава цисти 
промера и до 2 цм у којима се накупља течност, што представља 
цистичну ендометријалну хиперплазију која претходи 
пиометри 



- С временом, са све већим бројем терања, регресија цистичних 
жлезда није потпуна, а садржај цисти се може излити у лумен 
материце што преставља идеалну средину за развој бактерија

- Цервикс материце је чврсто затворен осим у време еструса када 
бактерије које се нормално налазе у родници (E.coli) могу лако 
ући у материцу

- Егзогена терапија естогеном у циљу контрацепције и терапије 
прогестероном у циљу супресије еструса су повезани са 
повећаним ризиком за обољевање од пиометре



- Клиничка слика зависи првенствено од тога да ли врат 
материце отворен или затворен

- Код отворене пиометре присутан је вагинални исцедак 
пореклом из материце који се може јављати стално или 
повремено 

- Отворени облик пиометре је мање токсичан од затвореног 
облика

КЛИНИЧКА СЛИКА



- Код затворене пиометре врат материце је затворен, тако да нема 
исцетка

- Гној знатно повећава лумен и величину материце те тако узрокује 
очигледно проширење лумена 

- Бактеријски токсини проузрокују настанак симптома као што су 
повишена температура, губитак апетита, депресија, повраћање, а 
понекад се јавља и пролив, дехидрација, оток стиднице

- Присутна је слабост задњих ногу, при чему животиња појачано 
пије воду што је последица појачаног мокрења

- Могуће је и оштећење бубрега





- Већина куја са пиометром ће доћи пред клиничара 4 недеље до 
4 месеца после еструса

- Дијагноза пиометре куја се најлакше изводи помоћу 
ултрасонографије и радиологије

- Ултрасонографски се лако могу приметити органске структуре 
ипсуњене течношћу са неравномерном дебљлином зида 

- У ЛЛ на реднгенограму пројекцији се може приметити 
тубулани орган испуњен течношћу, који обликом подсећа на 
кобасицу

ДИЈАГНОЗА





- Третман избора за било коју старију, оболелу кују, или за оне 
кује које болују од пиометре затвореног типа јесте потпуна 
овариохистерктомија 

- Озбиљно оболеле кује би требало стабилизовати применом 
интравенозне терапије течностима и антибиотика широког 
спректра

- Код куја са затвореном пиометром, постоји опасност од руптуре 
материце  приликом хируршке интервенције 

ЛЕЧЕЊЕ



- Млађе кује са отвореном пиометром могу бити лечене 
апликацијом простагландина

- Тиме би постојала могућност да се одржи репородуктивна 
функција кује након излечења

- Простагландини поспешују контракције миометријум, али и 
релаксацију цервикса те на тај начин омогућавају избацивање 
садржаја материце напоље

- Након неколико поновљених доза долази и до лизе жутог тела

- Простагландин Ф2 алфа се даје субкутано на сваих 12h у дозама од 
250 µg/ kg све док се материца не брати у димензију физиолошког 
опсега



- Терапија се обично изводи 3-5 дана

- Уколико терапија траје дуже или долази до поновног 
накуплљања садржаја у материци изводи се закључак да је 
прогноза терапијом простагландина неповољна 

- Апликација одговарајућих антибиотика током 3-4 недеље 
терапије

- Неки клиничари су користили и клопростенол као аналог 
простагландина у терапији отворене пиометре



- Код куја које су преболеле пиометру стопа концепције се креће 
50-65%

- Плодност кује која је прележала пиометру је битно мања у 
поређењу са здравом кујом

- Оздрављене кује које не успеју да остану гравидне имају високу 
инциденцију поновног развоја пиометре

ПРОГНОЗА


