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Однією з невирішених проблем у розведенні нутрій є діагностика субклінічних
патологій бактеріальної етіології, зокрема вагінітів, на ранніх етапах розвитку
процесу. За їх несвоєчасного виявлення самки перегулюють, їх осіменіння неефективне й зумовлює отримання низьких прибутків. Колпоцитоскопія – недорогий
та простий у виконанні метод оцінки стану статевих органів самок нутрій,
використання якого забезпечує об’єктивну діагностику вагінітів бактеріальної
етіології, дозволяє розробити й запровадити обґрунтоване та своєчасне лікування,
а також попередити більш складні наслідки, наприклад, внутрішньоутробне
інфікування, ембріональну смертність і т. ін.
Ключові слова: вагінальний (піхвовий) мазок, нейтрофіли, післяродові патології,
запалення слизової оболонки піхви.
Постановка проблеми. Розведення нутрій в присадибних господарствах України
має особливе значення, оскільки за мінімальних матеріальних витрат від цих тварин
отримують цінне хутро, що не поступається
за якістю хутру норки, та дієтичне м’ясо. У
кризових умовах нашої держави, коли відбувається значне скорочення поголів’я свиней
та корів, розвинення відносно нової галузі тваринництва є надзвичайно важливим і
вкрай необхідним.
На сьогодні існує низка невирішених проблем у розведенні нутрій, однією з яких є діагностика вагінітів на ранніх етапах розвитку
процесу. Через несвоєчасне виявлення патології статевих органів самок у післяродовий
період, зокрема вагінітів, самки перегулюють,
запліднення їх неефективне і, як результат,
господарство отримує низькі прибутки. Тому
розробка швидких, об’єктивних та дешевих
методів для діагностики патологій бактеріальної етіології у нутрій є актуальним питанням.

Вагініт – захворювання, що характеризується запаленням піхви самок і частіше зустрічається в післяродовий період. Виникає
внаслідок травмування м’яких тканин, їх інфікування аеробними та анаеробними мікроорганізмами під час важких, патологічних
родів, недбалого надання акушерської допомоги. Патологічний процес часто закінчується утворенням рубців, деформацією статевих губ та звуженням статевої щілини, що
перешкоджає подальшому заплідненню тварин та підвищує ймовірність патологічних
родів [4, 12].
За хронічного перебігу вагініт ускладнюється сполучнотканинним розрощенням
і розвитком злипливого запалення стінок,
діаметр статевих шляхів зменшується, іноді
піхва зовсім заростає [11].
Мета роботи полягала в адаптації методу
колпоцитоскопії для діагностики післяродових вагінітів бактеріальної етіології у самок
нутрій на ранніх етапах розвитку процесу з
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метою надання своєчасного лікування та розробки методів профілактики їх ускладнень.
Матеріал та методи досліджень. Колпоцитоскопія – метод дослідження стану
внутрішніх статевих органів самок тварин,
за допомогою якого проводять оцінку стану
слизової оболонки, встановлюють наявність
патологічних процесів. Суть методики полягає у фарбуванні вагінального мазка з подальшим дослідженням його під мікроскопом [12].
Для проведення маніпуляції відбору та
фарбування вагінального мазка необхідні
такі матеріали: 0,05%-вий розчин теплого
хлоргексидину, ватна паличка, 0,9%-вий розчин теплого натрію хлориду, чисте знежирене предметне скельце, дзеркало по Кіліану,
а також фарби, які необхідні для проведення
безпосередньо фарбування мазка: метиленовий синій або набори Діф-квік, Лейко-діф.
Для проведення маніпуляції фіксували
самку нутрії у такий спосіб, щоб вона могла
спиратися на передні лапи, а задні знаходилися в підвішеному стані. Перш ніж розпочати маніпуляцію, зовнішні статеві органи витирали ватним диском, змоченим у теплому
розчині 0,05%-вого хлоргексидину. Пальцями однієї руки розкривали статеві губи самки, аби уникнути обсіменіння мазка, та вводили у піхву самки дзеркало по Кіліану, після
чого розкривали бранші дзеркала та вводили
ватну паличку, змочену 0,9%-вим розчином
теплого натрію хлориду. Ватну паличку на-

правляли в краніо-дорсальному напрямку,
роблячи 2 оберти на 360° ватною паличкою,
та діставали її. Після цього ватною паличкою проводили, ніби прокочуючи, по предметному склу. Мазок висушували, фіксували
96%-вим розчином етилового спирту і фарбували однією зі запропонованих фарб
(метиленовий синій або набори Диф-квік,
Лейко-діф). Після фарбування мазок знову
висушували і проводили оцінку під маленьким збільшенням мікроскопа (×10 або ×40).
Результати дослідження та їх обговорення. Нами було проведено дослідження
методом колпоцитоскопії 12 самок нутрій,
які мали ускладнення під час родів, у перші
2‒3 доби післяродового періоду.
За результатами досліджень 7 самок із
12 мали запалення слизової оболонки піхви. За мікроскопії вагінального мазка було
виявлено велику кількість нейтрофілів у
всіх 7 хворих тварин, а також бактеріальну
мікрофлору: палички, коки у 3 із 7 хворих
тварин (рисунок). Відзначимо, що в нормі
в стадію діеструсу у вагінальному мазку
нутрій, як і в самок інших тварин (зокрема
сук), наявна лише незначна кількість нейтрофілів [12‒14].
Проведення такого дослідження набуває
особливої актуальності з урахуванням особливостей перебігу статевого циклу нутрій,
оскільки в деяких тварин здатність до запліднення з’являється на 2‒3 добу після щенін-
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Вагінальний мазок нутрії:
а – нейтрофілія, б – палички та коки
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ня. У господарствах діагностику вагінітів у
післяродовий період не проводять, але дуже
часто осіменяють тварин одразу після родів
[1, 2, 10]. У такому випадку травмовані, запалені статеві шляхи самки можуть додатково
інфікуватися під час статевого акту зі самцем
й відповідно мати більш складні наслідки
– внутрішньоутробне інфікування, ембріональну смертність і т. ін.
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Таким чином, колпоцитоскопія є недорогим,
простим у виконанні методом для оцінки стану
статевих органів самок нутрій, використання
якого забезпечує об’єктивну діагностику вагінітів бактеріальної етіології, дозволяє розробити й запровадити обґрунтоване та своєчасне лікування, а також попередити більш
складні наслідки, зокрема, внутрішньоутробне
інфікування, ембріональну смертність тощо.
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