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MIKROORGANIZMŲ IR KITŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA KALIŲ PIOMETROS ETIOLOGIJAI 
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Santrauka. Piometra yra dažnai pasitaikanti nesterilizuotų kalių liga, kuri pasireiškia gimdos bakterine kontamina-

cija su pūlių kaupimusi gimdoje bei sisteminiu organizmo negalavimu. Šio darbo tikslas buvo ištirti mikroorganizmų, 
kalių veislės, amžiaus, laiko po rujos ir sezono įtaką piometros pasireiškimui. Darbas atliktas 2006–2007 metais LVA 
dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų klinikoje; tirti 150 įvairių veislių ir amžiaus kalių piometros atvejai. Atlikus mikro-
biologinius tyrimus, net iš 107 kalių piometros mėginių buvo išskirta Escherichia coli, t. y. 71,3 proc. ligos atvejų. Vi-
dutinis kalių amžius buvo 7,8 metų, susirgo po rujos praėjus vidutiniškai 1,1 mėn. (p<0,05). Pseudomonas aeruginosa 
išskirta iš 12 tirtų kalių (8 proc.). Jų vidutinis amžius – 8,9 metų, o liga pasireiškė vidutiniškai 1,5 mėn. po rujos. Iš tris-
dešimt vienos patelės (20,7 proc.) išskirti Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Pasteurella genčių mik-
roorganizmai. Kalių vidutinis amžius buvo 8,6 metų, o susirgo jos po rujos praėjus vidutiniškai 1,2 mėn. Didžiausias 
sergamumas piometra pastebėtas liepos mėnesį; dažniausiai sirgo rotveilerių veislės kalės.  

Raktažodžiai: kalės, veislė, mikroorganizmai, piometra. 
 
THE INFLUENCE OF BACTERIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE  
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Summary. Pyometra is a common disease among intact bitches that is  characterized by bacterial contamination and 

accumulation of pus in the uterus, as well as systemic disorders. The goal of the study was to investigate the influence 
of bacteria and other factors, such as breed, age, time after the heat and season in the development of pyometra. The 
study was performed at the Small Animal Clinic of Dr. L. Kriaučeliūnas, Lithuanian Veterinary Academy in 2006-
2007. One hundred fifty bitches of different age and breed with pyometra were examined. Microbiological tests revea-
led  Escherichia coli in 107 bitches – this makes 71.3% of all cases. The average age of the bitches  was 7.8 years, and 
the onset of disease was in average 1.1 month after oestrus (p<0.05). Pseudomonas aeruginosa was found in 12 bitches 
(8%), their average age was 8.9 years and the onset of the disease was 1.5 month after oestrus. Furthermore, 31 bitch 
(20.7%) was infected with Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Haemophillus, Pasteurella strains. The 
average age of these bitches was 8.6 years and the onset of the disease was in average 1.2 months after oestrus. Study 
revealed that most frequently pyometra developed in July and in Rotweiler bitches.  

Key words: pyometra, microorganisms, bitch, breed. 
 
 
Įvadas. Piometra – dažnai pasitaikanti nesterilizuotų 

kalių liga. Ji pasireiškia gimdos bakterine kontaminacija 
su pūlių kaupimusi gimdoje ir sisteminiu organizmo nega-
lavimu (Borresen, 1975). Liga pasireiškia įvairiais klini-
kiniais požymiais, o sunkūs atvejai yra pavojingi gyvūno 
gyvybei (Sevelius et al., 1990; Okano et al., 1998). Nepai-
sant to, kad piometra yra dažnas kalių reprodukcinės si-
stemos susirgimas ir jo nagrinėjimas daug metų yra vete-
rinarinės medicinos mokslo akiratyje, daugelis etiologijos 
ir patogenezės aspektų iki šiol nėra pakankamai aiškūs.   

Dažniausiai suserga vyresnės nei 4 metų (8–11 m.) ka-
lės (Fukuda, 2001). B. Borresen (1979) ištyrė, jog viduti-
nis sergančių gyvūnų amžius yra 7,8 metų. Apie 15,2–24 
proc. kalių piometra suserga būdamos 4–10 metų (Egen-
vall et al., 2001). 

Berno aviganių, čiau čiau, koli, anglų kokerspanielių, 
auksinio retriverio, rotveilerių ir senbernarų veislės kalės 
daugiau rizikuoja susirgti piometra (Egenvall et al., 2001; 
Niskanen, Thursfield, 1998). 

Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos šalyse, didžiajai dau-
gumai kalių populiacijos gresia gimdos susirgimai, tarp jų 
– ir piometra, nes tik menka dalis yra sterilizuojamos at-

liekant ovariohisterektomiją profilaktikos tikslu. Šios sri-
ties statistiniai tyrimai mūsų šalyje atlikti nebuvo, bet 
sprendžiant iš apklausos mūsų klinikoje, situacija panaši į 
Skandinavijos, kur tik apie 7 proc. kalių sterilizuojamos 
profilaktiškai (Egenvall et al., 1999). Visiškai kitaip yra 
JAV (Manding, Rowan, 1992) ir Australijoje (Blackshaw, 
Day, 1994), kur profilaktinė ovariohisterektomija atlie-
kama atitinkamai 85 proc. ir daugiau kaip 50 proc. šunų. 

Piometros išsivystymas yra rezultatas viso komplekso 
etiologinių veiksnių: hormonų poveikio gimdos gleivinei, 
bakterijų virulentiškumo, organizmo gebėjimo kovoti su 
infekcija ir individualaus jautrumo bakterinės veiklos bei 
uždegiminiams produktams (Hagman, 2004). 

Manoma, kad cistinę endometriumo hiperplaziją 
(CEH), kuri sąlygoja piometros atsiradimą, sukelia pro-
gesterono poveikis gimdos gleivinei dėl palyginti ilgos 
kalių lytinio ciklo liuteininės fazės. CEH charakterizuo-
jama kaip degeneraciniai audinių pokyčiai (cistinis liaukų 
išvešėjimas, fibrozė ir pan.) (Verstegen–Onclin, 2006). 
Veikiausiai tai nuo amžiaus priklausantis sindromas, t. y. 
nuolatinio progesterono poveikio porujo fazėje normalaus 
lytinio ciklo metu rezultatas. Dėl to, metams bėgant, pre-
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dispozicija piometrai nuolat didėja (Feldman, Nelson, 
1996). Vis dėlto paskutiniai tyrinėjimai siūlo, priklauso-
mai nuo klinikinių simptomų bei morfohistologinių poky-
čių, CEH ir piometrą vertinti kaip dvi skirtingas būkles 
(De Bosschere et al., 2001). Tie patys mokslininkai teigia, 
kad piometra ir CEH gali išsivystyti nepriklausomai viena 
nuo kitos (De Bosschere et al., 2001). 

Tyrimai rodo, jog eksperimentiškai sukelti CEH pa-
lankiausia ankstyvo porujo fazė. Suleidus į gimdą Esche-
richia coli, 90,9 proc. kalių pasireiškė piometros simpto-
mai (Tsumagari et al., 2005). Progesteronui veikiant gim-
doje susidaro sąlygos ne tik vaisiui augti, bet ir bakterinei 
infekcijai, nes šis hormonas stimuliuoja endometriumo 
liaukų augimą ir sekreciją, gimdos kaklelio užsidarymą, 
slopina miometriumo susitraukimus (Cox, 1970). I. M. M. 
Chen su kitais tyrėjais eksperimentais įrodė, kad progeste-
ronas būtinai reikalingas cistinei endometriumo hiperpla-
zijai sukelti, o estradiolis tik sustiprina progesterono po-
veikį (Chen et al., 2001). Sinergistinį estrogenų ir proges-
terono poveikį gimdos patologijų patogenezėje patvirtina 
faktas, jog sergančių kalių kiaušidėse dažnai kartu randa-
mi ir folikulai, ir geltonkūniai (Strom Holst et al., 2001).  

 Tyrinėjimai parodė, kad piometra gali išsivystyti ir 
dėl iškreiptos gimdos gleivinės reakcijos į normalią hor-
monų koncentraciją (Dhaliwal et al., 1997; Ververidis et 
al., 2004). Nustatyta, kad CEH ar piometra sergančių ka-
lių gimdoje steroidų receptorių buvo daugiau, nei sveikų 
kalių (De Cock et al., 1997; Sauerwein et al., 1998; De 
Bosschere et al., 2002; Ververidis et al., 2004). Taigi nėra 
galutinai aišku, ar hormoniniai receptoriai turi įtakos ligos 
patogenezei. 

Piometros atveju yra išskiriami Escherichia coli, mik-
roorganizmai, priklausantys Staphylococcus, Streptococ-
cus, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Haemophilus, 
Pasteurella, Serratia gentims (Stone, 1985; Wheaton, 
1989). Jie randami sveikų kalių makštyje. Mėginiuose, 
paimtuose iš piometra sergančių kalių gimdos eksudato, 
dažniausiai užaugo vienos rūšies, nors kai kada rasta dvi 
ar daugiau rūšių mikrobų. Sveikų kalių makšties mikrof-
lora susideda iš keleto bakterijų rūšių (Bjurstrom et al., 
1992).  

Dažniausiai (62–90 proc.) piometros atveju išskiriama 
bakterija yra Escherichia coli (Grindlay et al., 1973; San-
dholm et al., 1975; Fransson et al., 1997; Bigliardi et al., 
2004). Vadinasi, ji yra natūrali makšties mikroflora, prieš-
rujo ar tikrosios rujos metu nesunkiai patenkanti į gimdą 
(Watts et al., 1996). Įrodyta, jog Escherichia coli kamie-
nai, išskirti iš kalių, sergančių piometra ir šlapimo takų 
uždegimu vienu metu, yra visiškai tapatūs (Hagman, 
Kunn, 2002). 

Darbo tikslas – ištirti mikroorganizmų, kalių veislės, 
amžiaus, laiko po rujos ir sezono įtaką piometros pasi-
reiškimui. 

Medžiagos ir metodai. Darbas atliktas 2006–2007 
metais LVA dr. L. Kriaučeliūno smulkių gyvūnų kliniko-
je. Tirta įvairių veislių ir amžiaus (1 lentelė) 150 kalių 
piometros atvejai.  

Iš pacientų registracijos žurnalo išrinkti duomenys  
apie gyvūno veislę, amžių, paskutinės rujos laiką, taip pat 
fiksuota susirgimo data. Visos tirtos kalės buvo porujo 

fazėje ir į kliniką pristatytos dėl negalavimo ir/arba išsky-
rų iš lytinių takų. Gyvūnai gydyti chirurginiu būdu, t. y. 
atlikta ovariohisterektomija.  

 
1 lentelė. Susirgusių kalių skaičius pagal veisles 
 

Veislė Kalių skaičius Proc. 
Airių seteris 1 0,7 
Am. pitbulterjeras 1 0,7 
Am. stafordšyrterjeras 2 1,3 
Anglų buldogas 2 1,3 
Basetas 2 1,3 
Bokseris 8 5,3 
Bulterjeras 2 1,3 
Cvergšnauceris 5 3,3 
Čiau čiau 7 4,7 
Dalmantinas 1 0,7 
Dobermanas 4 2,7 
Erdelterjeras 1 0,7 
Foksterjeras 1 0,7 
Jagterjeras 1 0,7 
Kaukazo aviganis 4 2,7 
Koli 2 1,3 
Labradoro retriveris 1 0,7 
Landsyras 1 0,7 
Maskvos sargybinis 1 0,7 
Nykštukinis pinčeris 1 0,7 
Mišrūnas 24 16,0 
Mitelšnauceris 3 2,0 
Pekinas 1 0,7 
Prancūzų buldogas 5 3,3 
Pudelis 2 1,3 
Ryzenšnauceris 2 1,3 
Rotveileris 32 21,3 
Senbernaras 2 1,3 
Spanielis 7 4,7 
Škotų terjeras 2 1,3 
Taksas 5 3,3 
Toiterjeras 1 0,7 
Vokiečių aviganis 16 10,7 
Iš viso: 150 100,0 

 
Mėginiai mikroorganizmams išskirti imami iš operaci-

jos metu pašalintos gimdos. Gimda dedama ant sterilios 
paklodės, skalpeliu prapjaunama sienelė, ir sterilus tam-
ponas (Liofilchem, Italija) įkišamas į gimdos spindį. Mė-
giniai tiriami LVA Užkrečiamųjų ligų katedroje, Mikro-
biologijos skyriuje. 

Visi mėginiai sėti į mėsos peptono sultinį (MPS) ir ly-
giagrečiai pasėti ant standžių maitinamųjų terpių. Hemo-
liziniams mikroorganizmams nustatyti mėginiai sėti ant 
kraujo agaro (KA), laktozę fermentuojančios ir nefermen-
tuojančios enterobakterijos – ant Drigalskio agaro (Oxoid, 
Anglija). Užsėtos Petri lėkštelės 24–48 val. kultivuotos 
termostate 37oC temperatūroje. Vertintos mikroorganizmų 
kultūrinės savybės. Jų morfologijai nustatyti iš mikroor-
ganizmų kultūrų paruošti tepinėliai dažyti Gramo („Diag-
nostica Merck“, Vokietija) metodu. Streptococcus spp. 
nuo Staphylococcus spp. genties atskirti atliktas katalazės 
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testas. Mikroorganizmams iki rūšies nustatyti naudotas 
Manitolio druskos agaras, testai „Staphy test plius“ 
(Oxoid, Anglija) ir „Streptococcal grouping kit“ (Oxoid, 
Anglija); enterobakterijų biocheminėms savybėms nusta-
tyti naudotas „ Entero pluri Test“ (Liofilchem, Italija). 
Pseudomonas spp. identifikuoti naudotas „Mac Conkey“, 
„Pseudomonas P“ ir „Pseudomonas F“ agarai (Oxoid,  
Anglija).  

Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti SPSS 15.0 pa-
ketu. Nustatyti požymių aritmetiniai vidurkiai (M) ir jų 
paklaidos (Se), vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai (stan-
dartinė deviacija Stdev). Aritmetinių vidurkių skirtumo 
patikimumas (P) nustatytas pagal Stjudentą (Juozaitienė ir 
Kerzienė, 2001). Rezultatai laikomi patikimais, kai 
p<0,001, p<0,01, p<0,005. 

Rezultatai ir aptarimas. Tyrimams naudojome LVA 
smulkių gyvūnų klinikoje gydytas piometra sergančias 2–
14 metų kales. Dažniausiai piometra jos sirgo po rujos 
praėjus 1 mėn., mažiausiai – po 2,5–3 mėn.  

Atlikę mikrobiologinius tyrimus, iš kalių piometros 
mėginių dažniausiai išskyrėme Escherichia coli ir Pseu-
domonas aeruginosa mikroorganizmus. Mokslinių tyrimų 
duomenimis, piometros atveju išskiriami mikrobai yra 
Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Kleb-
siella, Pseudomonas, Proteus, Haemophilus, Pasteurella, 
Serratia ir kitos rūšys (Stone, 1985; Wheaton, 1989). Mes 
tyrimo metu Escherichia coli išskyrėme iš 107 kalių pio-
metros mėginių,, t .y. 71,3 proc. sirgusių. Vidutinis kalių 
amžius buvo 7,8 metų. Jos susirgo po rujos praėjus vidu-
tiniškai 1,1 mėn. (p<0,05). Pseudomonas aeruginosa iš-
skirta iš 12 tirtų kalių (8 proc.), kurių vidutinis amžius 8,9 
metų, o liga joms pasireiškė vidutiniškai 1,5 mėn. po ru-
jos. Trisdešimt vienai patelei (20,7 proc.) išskirti iš Sta-
phylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Proteus, Haemo-
philus, Pasteurella genčių mikroorganizmai. Šių kalių 
vidutinis amžius buvo 8,6 metų, o susirgo jos po rujos 
praėjus vidutiniškai 1,2 mėn. 

Kalių sergamumas piometra priklausomai nuo veislės 
parodytas 1 lentelėje. Ištyrę dviejų metų kalių sergamumo 
piometra LVA smulkių gyvūnų klinikoje duomenis nusta-
tėme, kad dažniausiai sirgo rotveilerių (21,3 proc.), miš-
rūnės (16 proc.) ir vokiečių aviganių (10,7 proc.) veislės 
kalės. Literatūros duomenų apie veislės įtaką piometros 
pasireiškimui nėra daug, bet taip pat pažymimas rotveile-
rių veislės patelių polinkis šiai ligai. Vokiečių aviganių 
veislės kalių nėra tarp tų, kurios priklauso šios ligos pasi-
reiškimo rizikos grupei (Egenvall et al., 2001; Niskanen et 
al., 1998), o duomenų apie mišrūnes kales literatūroje 
rasti nepavyko. 

Daugelyje mokslinių šaltinių pažymima, jog piometra 
būdinga vyresnėms nei 4 metai kalėms, o vidutinis ser-
gančiųjų amžius yra 7,8 metų (Feldman, Nelson, 1996; 
Borresen, 1979; Fukuda, 2001; Egenvall et al., 2001). 
Mūsų tyrimais nustatyta, jog dažniausiai sirgo 7, 8 ir 9 
metų kalės (atitinkamai 17,3 proc., 19,3 proc., ir 12 proc.) 
(1 pav.). Piometra yra nuo amžiaus priklausantis sindro-
mas, t. y. nuolatinio progesterono poveikio porujo fazėje 
normalaus lytinio ciklo metu rezultatas. Dėl to, metams 
bėgant, predispozicija piometrai nuolat didėja (Feldman, 

Nelson, 1996). 
Tyrėme, kokios rūšies mikroorganizmai vyrauja skir-

tingų veislių gyvūnų organizme. Duomenys pateikti 2 
lentelėje. Skirtingų rūšių mikroorganizmai išskirti iš čiau 
čiau, rotveilerių, spanielių, vokiečių aviganių ir mišrūnių 
kalių. Kitų veislių šunų organizme dažniau radome vienos 
ar dviejų rūšių mikrobus. 

 
2 lentelė. Išskirta mikroorganizmų pagal kalių  

veisles  
 

Šunų, proc. veislėje 
Veislė Kiti E. coli P. aeru-

ginosa 
Anglų buldogas  100,0  
Airių seteris 100,0   
Basetas 100,0   
Bokseris 37,5 62,5  
Bulterjeras  100,0  
Čiau čiau 14,3 71,4 14,3 
Cvergšnauceris 20,0 80,0  
Dalmantinas  100,0  
Dobermanas 50,0 50,0  
Erdelterjeras 100,0   
Foksterjeras  100,0  
Jagterjeras  100,0  
Kaukazo aviganis 25,0 75,0  
Koli 100,0   
Landsyras  100,0  
Nykštukinis pinčeris  100,0  
Mitelšnauceris 33,3 66,7  
Mišrūnas 16,7 70,8 12,5 
Maskvos sargybinis  100,0  
Pekinas  100,0  
Pitbulterjeras   100,0 
Pranc. buldogas  100,0  
Pudelis 50,0  50,0 
Labradoro retriveris   100,0 
Ryzenšnauceris  100,0  
Rotveileris 40,6 53,1 6,3 
Senbernaras  100,0  
Škotų terjeras 100,0   
Spanielis 42,9 42,9 14,2 
Stafordšyrterjeras  100,0  
Taksas 40,0 60,0  
Toiterjeras  100,0  
Vokiečių aviganis 20,0 66,7 13,3 

 
Tirdami piometros pasireiškimo sezoniškumą nusta-

tėme, jog kalės dažniausiai sirgo liepos ir rugpjūčio mė-
nesiais (atitinkamai 14,7 proc. ir 12,7 proc.) (2 pav.). Lite-
ratūros šaltiniuose duomenų apie piometros pasireiškimo 
sezoniškumą neradome. Dėsningas šios ligos pasireiški-
mas būtent liepos mėnesį gali būti siejamas su tuo, kad 
daugiau kalių surujoja pavasarį, taigi liuteininė fazė joms 
būna vasarą. 
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1 pav. Įvairių veislių kalių sergamumo piometra priklausomybė nuo amžiaus 
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2 pav. Įvairių veislių kalių piometros pasireiškimo sezoniškumas 
 
Išvados.  
1. Tyrimais nustatėme, kad piometra dažniausiai pasi-

reiškė 8 metų kalėms, po rujos vidutiniškai praėjus  1 
mėn.  

2. Ištyrus veislės ir sezono įtaką piometrai nustatyta, 
kad didžiausias sergamumas buvo liepos mėnesį; dažniau-
siai sirgo rotveilerių veislės kalės. 

3. Atlikus kalių piometros mėginių mikrobiologinius 
tyrimus, nustatytas vyraujantis sukėlėjas – Escherichia 
coli (71,3 proc.).  
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