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За результатами проведених досліджень в окре-
мих господарствах Полтавського району Полтавської 
області встановлено, що поширення виразкового гло-
ситу серед великої рогатої худоби коливається від 0 
до 57,9 %  у корів та від 0 до 57,2 % – телят, що вка-
зує на те, що корови хворіють частіше за телят. 
Отримані дані та аналіз літературних джерел свід-
чать про значне поширення виразкового глоситу у 
великої рогатої худоби як в Україні, так і за її межами. 
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Постановка проблеми. Виразка язика (ulcus 
linguae) – це порушення цілісності слизової обо-
лонки і прилеглих до неї тканин в результаті їх 
некрозу з наступним відторгненням, що повільно 
загоюється внаслідок лізису клітинних елементів 
та розвитку патологічних грануляцій [1, 2, 4–6]. 
За даними літературних джерел [9–12] виразко-
вий глосит у великої рогатої худоби є значно 
поширеним у різних країнах, тому вивчення цієї 
патології залишається актуальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У попередніх публікаціях нами було наведено 
поширення виразкового глоситу у великої рога-
тої худоби в різних районах Полтавської, Хар-
ківської, Сумської областей [3, 7, 8], за даними 
м’ясопереробних підприємств. Водночас про-
аналізовано літературні джерела і встановлено, 
що дослідження щодо поширення досліджуваної 
нами патології на теперішній час на території 
України не проводилися, тому було доцільно 
вирішити це завдання. 
Мета досліджень – вивчення поширення ви-

разкового глоситу язика у великої рогатої худоби 
в окремих господарствах Полтавської області.  
Для її досягнення одним із завдань було: про-

аналізувати результати диспансеризації корів і 
телят, встановити кількість хворих тварин та час-
тку патології у стаді. 
Матеріали і методи досліджень. Вивчення 

поширення патології проводили, аналізуючи ре-
зультати диспансеризації тварин в окремих гос-

подарствах Полтавського району Полтавської об-
ласті в період 2009–2010 років.  
Роботу проводили на базі чотирьох аграрних 

господарств різних форм власності Полтавської 
області: ДП ДГ «Степне» Полтавського інституту 
свинарства і АПВ НААН; СТОВ СС «Тростя-
нець»; ДП СП «Ювілейне»; ТОВ «Дукла». 
Визначали загальну кількість тварин із кожного 

господарства, хворих на виразковий глосит та їх 
частку у стаді.  
Дослідження виконані відповідно до Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого по-
водження» (2007), з дотриманням концепції 3R 
згідно з загальними принципами експериментів 
на тваринах, які ухвалені на Першому національ-
ному конґресі з біоетики (Київ, 2001) та узгод-
жені з положеннями Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, яких використовують 
для експериментів та інших наукових цілей 
(Страсбург, 1985). Об’єктом дослідження була 
велика рогата худоба (корови, телята 4–6- і мо-
лодняк 6–9-місячного віку) української чорно-
рябої породи. Досліджено 1160 корів, з яких 305 
(26,3 %) хворі на виразковий глосит, та 567 те-
лят, з яких 79 – хворі (13,9 %). 
Результати досліджень наведені в таблиці. 
Аналізуючи отримані дані, можна зазначити, 

що виразковий глосит у великої рогатої худоби в 
окремих господарствах Полтавського району 
мав поширення від 0 до 57,9 %.  
У агроформуванні ДП ДГ «Степне» серед до-

слідженого поголів’я ураження язика виявлено 
не було, що, на нашу думку, пов’язане з повно-
цінною годівлею та утриманням тварин. Нато-
мість, у СТОВ «Спілка селян “Тростянець”» ви-
разковий глосит реєстрували у 59 корів та 16 
телят шестимісячного віку, що становило 25,5 і 
26,2 % відповідно.  
Поширеною патологія язика була і в госпо-

дарстві ДП СП «Ювілейне», де серед 250 корів 
дійного гурта та 171 молодняка старше шестимі-
сячного віку було виявлено відповідно 33,6  і 
27,5 % хворих тварин.  
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Поширення виразкового глоситу великої рогатої худоби в господарствах Полтавської області 
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ДП ДГ «Степне» 400 – – 307 – – 

СТОВ СС «Тростянець» 231 59 25,5 61 16 26,2 

ДП СП «Ювілейне» 250 84 33,6 171 47 27,5 

ТОВ «Дукла» 280 162 57,9 28 16 57,2 

Усього 1161 305 26,3 567 79 13,9 
 

У ТОВ «Дукла» клінічно обстежено 280 корів та 
28 голів молодняка, серед яких у 162 корів (57,9 %) 
та 16 телят (57,2 %) діагностовано виразку язика, 
що відповідало найбільшому відсотку ураження 
поголів’я серед господарств, у яких проводились 
дослідження. Таким чином, результати обстеження 
свідчать про те, що виразковий глосит реєструється 
у 0–57,2 % телят та 0–57,9 % корів, у середньому у 
13,9 і 26,3 %. Отже, корови хворіють частіше за те-

лят. Можливо, така тенденція пов’язана з порушен-
ням умов годівлі та утримання тварин. Це, безпере-
чно, спонукає нас до пошуку чинників, які сприя-
ють проявам цієї патології. 
Висновок. За результатами проведених дослід-

жень в окремих господарствах Полтавського райо-
ну Полтавської області встановлено, що поширення 
виразкового глоситу серед корів коливається від 0 
до 57,9 % у корів, та від 0 до 57,2 % – у телят. 
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