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У результаті досліджень вивчені особливості будови артеріаль-
ної судинної системи язика великої рогатої худоби. Встановлено нерів-
номірність довжини лівої і правої глибоких артерій язика. Діаметр цих 
артерій уздовж органу й в ділянці подушки (ліва глибока артерія) біль-
ший за діаметр однойменної правої судини. При дослідженні дорсальних 
гілок артерії язика на окремих ділянках органу виявлено неоднакову їх 
кількість та різноманітність галуження. Найдрібніші судини дорсаль-
них гілок лівої і правої половин язика не мають між собою анастомозів. 
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Постановка проблеми. Знання будови судинної системи організму до-
зволяє краще розуміти процеси порушення функцій окремих органів і сис-
тем, у тому числі й язика. Зміни кровообігу супроводжується різноманітними 
патологічними процесами із наступним некротичним ураженням тканин [2]. 

Зазвичай, травмування язика виникає внаслідок занурення грубих (гост-
рих) частин корму в його товщу перед подушкою (валиком), як наслідок роз-
виваються виразки, що погіршують живлення тканин рухового органу в ура-
жених ділянках та уповільнюють процес загоєння [2, 5]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Для кращого розуміння вини-
кнення і розвитку патологічних процесів язика великої рогатої худоби, необ-
хідно знати не лише його анатомічні особливості будови, але й розглядати 
даний орган не як окремий елемент травного каналу організму, а неодмінно у 
взаємозв’язку із іншими його системами.  

Проаналізувавши дані спеціальної літератури ми не знайшли відповіді на 
питання стосовно судинної системи язика великої рогатої худоби. Відомо 
лише, що зовнішня права і ліва сонні артерії (aа. carotis externa dexter et sinis-
ter) віддають багаточисельні гілки серед яких є і язикова артерія (a. lingualis) 
[1, 3], яка, проходячи спочатку по медіальній поверхні основного м’яза язика, 
а потім по латеральній поверхні підбородковоязикового м’яза, змінює назву 
на глибоку язикову артерію (a. profunda linguae), від якої відходить велика кі-
лькість дорсальних гілок язика (ramis dorsales linguae) [1, 3]. Інші відомості 
про подальше галуження кровоносних судин в сучасній спеціальній ветери-
нарній літературі, на жаль, відсутні. Тому, ми вирішили дослідити судинну 
систему язика великої рогатої худоби, користуючись даними гуманної меди-
цини основаними на виготовленні корозійних препаратів судин основного 
рухового органу ротової порожнини. 

Мета роботи. Метою наших досліджень стало детальне вивчення судин-
ної системи язика великої рогатої худоби. 

Матеріали і методи. Дослідження проводились в умовах наукової лабо-
раторії кафедри терапії ПДАА. Матеріалом досліджень слугували язики ве-
ликої рогатої худоби, що були відібрані при забої. 

Особливості будови артеріальних судин язика великої рогатої худоби про-
водили за методикою: спочатку кровоносні судини промили антикоагуляцій-
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ним 5% розчином цитрату натрію. Потім приготували до використання плас-
тичну масу Протакрил-М. Готову масу інфузували інтроартеріально. Після 
застигання пластичної маси язик занурювали у 10% розчин сірчаної кислоти 
у пластмасовій ємкості із кришкою та залишили під витяжною шафою на 4-5 
діб. Один раз на добу препарати промивали у проточній воді для змиття реш-
ток м’яких тканин. Готові препарати вимірювали за допомогою механічного 
індикатора та електронного штангенциркуля [4]. 

Результати дослідження. У результаті досліджень було встановлено, що 
джерелом живлення язика великої рогатої худоби є язикова артерія. Вона па-
рна й здійснює кровопостачання лівої і правої половин органу. При цьому в 
товщі язика ділиться на глибоку артерію язика (a. profunda linguae) (відхо-
дить від язикової до її входу в товщу язика), яка на своєму шляху віддає ве-
лику кількість дорсальних (спинкових) гілок язика (ramis dorsales linguae).  

За отриманими даними стосовно артеріальної системи судин язика стало 
відомо, що довжина лівої і правої глибоких артерій язика великої рогатої ху-
доби різна. Ліва глибока артерія язика довша за однойменну праву на 4,91%. 

При цьому діаметр судин також був різний і змінювався уздовж органу від 
3,18±0,15 мм до 556,67±19,78 мкм правої та від 4,0±0,25 мм до 
576,67±30,02мкм – лівої, відповідно (рис. 1).  

 
Рис. 1 Корозійний препарат артеріальних судин язика великої рогатої 

 худоби а- ліва глибока язикова артерія; б- права глибока язикова артерія; 
в – дорсальні гілки тіла язика. 
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Що стосується дорсальних гілок язика, правої й лівої половин, то було 
встановлено нерівномірність їх довжини та діаметру. При цьому, ми виявили 
різноманітність і неоднакову їх кількість на окремих ділянках органу. 

У ділянці подушки язика діаметр дорсальних артеріальних судин відпові-
дав 258,33±13,02 мкм правої половини та 286,67±12,02 мкм – лівої.  

Довжина дорсальних гілок ділянки спинки язика правої половини була на 
13,93% менше, ніж однойменних судин лівої половини, що свідчить про те, 
що дорсальні гілки лівої артерії довші за однойменні правої. 

У процесі дослідження артеріальної судинної системи язика великої рога-
тої худоби встановили, що дорсальні гілки язика мали величезне галуження 
дрібних судин діаметром від 30,0 до 10,0 мкм. Найдрібніші судини дорсаль-
них гілок лівої і правої половин язика корозійного препарату не мали між со-
бою анастомозів. Це дозволяє нам говорити, про незначну кровотечу, або її 
відсутність у процесі пошкоджень язика. 

Висновки: 
1. Кількість та розмір галужень дорсальних гілок артерій язика великої 

рогатої худоби вірогідно варіюють. 
2. Ліва глибока артерія язика великої рогатої худоби язика довша за од-

нойменну праву. 
3. Між крупними судинами лівої і правої половин в товщі язика анасто-

мози відсутні.  
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