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Розглянуто питання поширення виразки язика ве-
ликої рогатої худоби у господарствах центрального 
регіону України. В результаті огляду продуктів за-
бою встановлено, що в окремих господарствах Пол-
тавської області уражено в середньому 32,6 % тва-
рин. У Котелевському, Решетилівському, Чорнухів-
ському та Шишацькому районах Полтавської облас-
ті виразка язика реєструється від 15 до 37 %. У ра-
йонах Сумської, Черкаської та Харківської областей 
– 17–42 %. Отримані дані свідчать про значне поши-
рення виразки язика великої рогатої худоби у дослід-
женому регіоні.  
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Постановка проблеми. Аналіз даних літера-
тури з досліджуваної проблеми показує, що по-
гляди як вітчизняних, так і зарубіжних вчених на 
етіологію виразки язика у великої рогатої худоби 
доволі суперечливі [4, 6–9]. Існує думка, що за-
хворювання розвивається внаслідок травмування 
язика твердими частинами грубих кормів. Інші 
вчені доводять дію інфекційних аґентів (у тому 
числі й мікотичного походження) [6–9]. Крім 
того, окремі дослідники вказують, що головним 
фактором виникнення захворювання є алімента-
рний, зокрема низька поживність кормів і непов-
ноцінність раціону годівлі тварин [4]. Розвиток 
хвороби залежить від стану обмінних процесів, 
загальної резистентності, стану здоров’я тварин. 
Це завдає суттєвих економічних збитків галузі 
тваринництва [1–3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
у яких започатковано розв’язання даної проблеми. 
За даними літературних джерел, виразка язика у 
великої рогатої худоби є доволі поширеною па-
тологією [6]. Перші згадки про це захворювання 
в доступній літературі відносяться до початку 
минулого століття й належать Брейєру (1901) 
[4]. З часом дана проблема знайшла своє відо-
браження у роботах Ніколауса, Ф. Гутіри, 
І. Марека, V. Capatine, I. Crestea та інших [7, 9]. 
У сучасній вітчизняній літературі відсутні відо-

мості стосовно поширення виразки язика у вели-
кої рогатої худоби на території України. Дана 
публікація є продовженням наших попередніх 
досліджень із цієї проблеми [5, 6]. 
Мета і завдання досліджень. Метою дослід-

жень стало вивчення поширення виразки язика у 
великої рогатої худоби в Полтавській області.  
Для її досягнення головним завданням було 

проаналізувати результати післязабійного огляду 
і встановити частку ураження виразкою язика 
великої рогатої худоби. 
Матеріали і методи досліджень. Вивчення 

поширення патології ми провели, аналізуючи 
результати забою тварин на м’ясопереробних 
підприємствах м. Полтава в період 2009–2010 
років. Походження тварин встановлювали згідно 
з ветеринарною документацією. Досліджували 
продукти забою (язики) великої рогатої худоби, 
які надходили із господарств Котелевського, 
Полтавського, Решетилівського, Чорнухівського 
та Шишацького районів Полтавської області. 
Визначали загальну кількість тварин із кожно-

го району, кількість уражень язика виразкою та 
їх частку.  
Результати досліджень. Згідно з отриманими 

на м’ясопереробних підприємствах даними, із 
господарств Полтавської області надійшло 833 
голови великої рогатої худоби. У 400 із них було 
виявлено виразку язика, що в середньому стано-
вить 48 %.  
Найбільшу частку уражень реєстрували у 

Полтавському районі – 72 %, найменшу – в Зо-
лотоніському – 15 %. У Котелевському, Шиша-
цькому і Чорнухівському районах даний показ-
ник коливався в межах від 18 до 37 % (див. рис.). 
Серед досліджених тварин із господарств Сум-
ської області найменша кількість із патологією 
язика реєструвалась у Надригалівському районі 
(19 %), найбільша – у Сумському (42 %). 
У тварин, які надійшли на забій із господарств 

Черкаської і Харківської областей, частка вира-
зок язика коливалася в межах від 17 до 19 %. 
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Рис.  Діаграма ураження язика великої рогатої худоби виразкою 

Аналізуючи результати досліджень продуктів 
забою тварин можна стверджувати, що кількість 
виявлених випадків захворювання в межах однієї 
області коливається від 15 до 72 %.  
Отримані результати свідчать про те, що ви-

разка язика у великої рогатої худоби є пошире-
ною патологією. Тому перспективою подальших 
досліджень є всебічне вивчення етіології та па-

тогенезу цього захворювання. 
Висновок. За результатами проведених дослід-

жень на м’ясопереробних підприємствах м. Полта-
ва встановлено, що виразка язика у великої рогатої 
худоби широко розповсюджена в центральному 
регіоні України й, у тім числі, в Полтавському  
районі Полтавської області.  
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