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У статті наведені данні щодо гістологічних досліджень органів абортованих плодів корів, хво-

рих на лептоспіроз. Шматочки органів були відібрані від абортованих плодів корів, сироватка крові 
яких була позитивною в реакції мікроаглютинації, і мала титри специфічних антитіл 1:100 і вище. 
Наведено патологогістологічні зміни в органах абортованого плоду в нирках, печінці, легенях, сер-
ці та головному мозку. Встановлено наявність значних мікроскопічних змін в усіх морфологічних 
утвореннях цих органів.  
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Лептоспіроз великої рогатої худоби (ВРХ) 
значно поширений в багатьох країнах світу та в 
Україні зокрема [1-3]. Збудником лептоспірозу є 
патогенні лептоспіри –L. Interrogans. Незважаючи 
на значну генетичну різноманітність серед пато-
генних лептоспір, клінічні прояви захворювання 
викликаного цими бактеріями схожі, і коливають-
ся від легкої форми перебігу (в основному безси-
мптомної хронічної інфекції) до гострої форми – 
потенційно смертельної інфекції [4]. В світі спо-
стерігається щонайменше 0,5 млн. випадків за-
хворювання людей в рік, а рівень смертності від 
лептоспірозу у людей коливається від 5 % до 
15 % [5]. 

У великої рогатої худоби захворювання  про-
являється вгострій формі, призводячи нерідко до 
летальності. У однієї частини корів хвороба зу-
мовлює аборти, у частини перебігає в безсимп-
томній формі. Ситуація ускладнюється тим, що 
лептоспіроз великої рогатої худоби в останні роки 
перебігає без видимих клінічних ознак і діагнос-
тується  частіше на основі позитивних результа-
тів серологічних досліджень. Тварини, які хворі-
ють безсимптомно, тривалий час залишаються 
лептоспіроносіями і поширюють хворобу як серед 
сприйнятливих тварин, так і серед людей [2]. 

Зв'язок проблеми з важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Дана робота є 
частиною державної бюджетної тематики «Ви-
вчити закономірності виникнення та розвитку 
природно-вогнищевих осередків лептоспірозу та 
розробити концепцію їх санації» (№ державної 
реєстрації 0111U000469). 

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розвязанння проблеми. 
За даними ряду авторів [4, 6, 7], аборти у корів 
можуть відбуватись в різний час після зараження 
та на різних стадіях тільності. Кількість абортів у 
неблагополучних з лептоспірозу ВРХ фермах 
досягає 14-23 % від кількості тільних корів. Приб-
лизно у 70 % корів після лептоспірозного аборту 
розвивались ендометрити та безплідність [6]. 

Аборти відбуваються при лептоспірозі ВРХ в 
наслідок ураження плаценти і дії токсичних речо-
вин лептоспір на плід, куди вони проникають че-

рез пошкоджену плаценту. В більшості випадків 
аборт настає через 5 тижнів після зараження 
тварини. Плоди, інфіковані в другій половині на-
тального періоду, можуть виживати, оскільки зда-
тні продукувати власні антитіла [7]. 

С.Ю. Алієв [8] засвідчив можливість внутріш-
ньоутробного зараження при лептоспірозі. Він 
встановив, що у вагітних мурчаків лептоспіри 
циркулюючи в крові, проникають  в міжворсинча-
тий простір і викликають крововиливи, інфільтра-
цію, некроз та інші зміни в плаценті. Остання пос-
тупово руйнується, стає проникненою і лептоспі-
ри попадають в організм плоду. На думку автора, 
в інкубаційному періоді і при легкій (безсимптом-
ній) формі перебігу хвороби, внутрішньоутробне 
зараження майже не спостерігається. С.Ю. Алієв 
вважає, що аборти у хворих на лептоспіроз мур-
чаків (можливо також у інших видів тварин і лю-
дей) пов’язані з патологічним станом плаценти, 
порушенням трофіки та внутрішньоутробним 
зараженням плоду. 

Переважна більшість патоморфологічних 
змін в паренхіматозних органах абортованих 
плодів при лептоспірозі, є наслідком впливу на 
навколишні тканини токсинів лептоспір, котрі ви-
вільняються після масової загибелі мікробних 
клітин під дією антитіл. Дані токсини викликають 
розпад еритроцитів в організмі корів та проходя-
чи через плацентарний бар’єр руйнують еритро-
цити плоду [9, 10]. 

Існує досить мало даних  щодо мікроскопіч-
них змін внутрішніх органів абортованих плодів 
корів хворих на лептоспіроз. 

Постановка завдання. Метою наших дослі-
джень було вивчення мікроскопічних змін в нир-
ках, печінці, легенях, серці та головному мозку 
абортованих плодів корів хворих на лептоспіроз. 

Матеріали і методика досліджень. Для ви-
вчення патогістологічних змін при лептоспірозі 
нами були проведені мікроскопічні дослідження 
абортованих плодів корів хворих на лептоспіроз 
ВРХ. Зразки тканин органів були відібрані від 5-ти 
плодів корів (віком від 4 до 6 місяців), абортова-
них при лептоспірозі. У всіх п’яти корів, котрі або-
ртували, сироватка крові була позитивною в реа-
кції мікроаглютинації (РМА) і мала титри специ-
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фічних антитіл 1:100 і вище. 
В серологічних дослідженнях сироватки крові 

ВРХ на лептоспіроз, використовували вісім діаг-
ностичних штамів лептоспір, які є найбільш роз-
повсюдженими на території нашої країни, вони 
належать до восьми серологічних груп лептоспір 
(Canicola, Grippotiphosa, Sejroe, Hebdomadis, Ic-
terohaemorrhagiae, Pomona, Tarassovi та Austra-
lis). У корів котрі абортували, потивні реакції спо-
стерігались до двох серогруп лептоспір: Sejroe та 
Icterohaemorrhagiae. 

Гістологічні зміни вивчали в нирках, печінці, 
легенях, серці та головному мозку абортованих 
плодів корів. Для гістологічного дослідження від-
бирали фрагменти вказаних органів не пізніше 
ніж 1 години після загибелі аборту корови. Мате-
ріал фіксували в 10 %-му розчині нейтрального 
формаліну, зневоднювали в етанолах зростаючої 
концентрації та через хлороформ заливали в 
парафін. Зрізи товщиною 7–9 мкм одержували на 
санному мікротомі, і зафарбовували їх гематок-
силіном Караці та еозином. Препарати вивчали 
за допомогою бінокулярного світлового мікроско-
па (Micros 100 LED) зі збільшенням ×200, а фото-
графування виконували цифровою фотокамерою 
фірми CanonEOS 550 D. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
При проведенні гістологічних досліджень нирок 
абортованих плодів нами було встановлено, що в 
цей період тільності відбувається формування 
різних структурно-функціональних морфологічних 
утворень даного органу. 

Ззовні орган був вкритий сполучнотканинною 
капсулою, під якою виявлялася пухка волокниста 
сполучна тканина. В цій тканині локалізуються як 
поодинці, так і групками округлі клітини, які міс-
цями формували скупчення, подібні до ниркових 
клубочків, навколо яких починала формуватися 
капсула Боумена-Шумлянського (рис. 1).  

Проте кровоносні капіляри та мезангіум на 
цій стадії формування ниркових тілець ще не 
диференціювалися. 

Невеликі округлі клітини мали круглі чи ова-
льні ядра з досить інтенсивно та рівномірно за-
фарбованим хроматином та невелику за своїм 
об’ємом цитоплазму, яка була більш чи менш 
базофільною, що є свідченням інтенсивного син-
тезу білків цими клітинами, найвірогідніше для 
власних потреб у якості формоутворюючого ма-
теріалу. 

Трохи нижче локалізувались переважно більш 
сформовані ниркові тільця, мікроскопічна будова 
яких була вже досить подібною до ниркових тілець 
у тварин постнатального періоду розвитку. Побли-

зу таких більш сформованих ниркових тілець ви-
являлися поодинокі звивисті канальця на різних 
стадіях свого утворення (див. рис. 1). 

У більш глибоких шарах кіркової речовини 
нирок абортованого плоду виявлялися тільки 
більш сформовані ниркові тільця.  

Їх клубочки також ще не мали мікроскопічної 
будови, характерної для клубочків тварин пост-
натального періоду розвитку, проте морфологія 
клітин, що їх утворювали, відрізнялася від такої в 
менш сформованих клубочках. 

В ядрах частини клітин вже чітко диференці-
ювався гетеро- та еухроматин. Об’єм цитоплазми 
помітно збільшувався. Вона набувала оксифільних 
властивостей, проте зафарбовування цитоплазми 
еозином було досить нерівномірним, що свідчило 
про різну концентрацію білків у різних її частинах. 
Така мікроскопічна будова клітин свідчила про їх 
більшу морфологічну зрілість (рис. 2). 

Клітини, що формували капсулу Боумена-
Шумлянського, вже були більш подібними до 
клітин зовнішнього шару цієї капсули. Внутрішній 
шар у капсулі Боумена-Шумлянського на цій ста-
дії розвитку ниркових тілець ще не виявлявся. 

В цій зоні кіркового шару нирок реєструва-
лись більш пізні стадії формування звивистих 
канальців. Вони, як і ниркові тільця, також утво-
рювалися зі скупчення округлих клітин аналогіч-
ної мікроскопічної будови. Проте з часом в їх яд-
рах також починав чітко диференціюватися гете-
ро- та еухроматин, а об’єм цитоплазми збільшу-
вався й вона набувала оксифільних властивос-
тей. Характер зафарбовування еозином цитопла-
зми клітин звивистих канальців, що формували-
ся, був аналогічним такому в клітинах більш 
морфологічно зрілих ниркових тілець. 

Зі збільшенням об’єму цитоплазми клітини 
вишиковувались в один ряд, в центральній час-
тині майбутнього звивистого канальця з’являвся 
невеликий просвіт, починала формуватися база-
льна мембрана епітелію (див. рис. 2). 

В цитоплазмі багатьох клітин майбутніх нир-
кових тілець та канальців виявлялися колонії 
бактерій (див. рис. 2). 

Мозкова речовина нирок абортованого пло-
ду, порівняно з кірковою речовиною, була вже 
більш сформована (рис. 3). 

Вона була представлена великою кількістю 
вже досить добре сформованих прямих каналь-
ців, більшість з яких була утворена одним шаром 
епітеліальних клітин. У більшості таких прямих 
канальців досить добре диференціювалася база-
льна мембрана, а в їх центральній частині – вже 
досить широкий просвіт. 
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Проте епітеліальні клітини цих канальців за 
своєю мікроскопічною будовою ще помітно відрі-
знялися від типових клітин кубічного епітелію в 
тварин постнатального періоду розвитку. Їх роз-
міри та форма були досить різноманітними. Ге-
теро- та еухроматин диференціювалися лише в 
ядрах частини клітин. Цитоплазма мала різну 
ступінь оксифільності та зафарбовувалась еози-
ном досить нерівномірно (див. рис. 3). 

У цитоплазмі багатьох епітеліальних клітин 
реєструвались колонії бактерій (рис. 3). 

Сполучнотканинна строма в цій частині ни-
рок ще не була сформована. 

Таким чином, у процесі формування нирок у 
плоду віком 4 місяців формування мозкової речо-
вини нирок випереджає формування її кіркової ре-
човини, а в кірковій речовині ниркових тілець поміт-
но випереджає формування звивистих канальців.  

 

  
Рис. 3. Мозкова речовина нирки плода корови віком 

4 місяців, абортованого при лептоспірозі:  
1 – епітелій новоутворених прямих канальців; 2 – просвіт 

новоутвореного прямого канальця; 3 – базальна 
мембрана новоутвореного прямого канальця; 4 – колонії 
бактерій у цитоплазмі клітин епітелію прямого канальця. 

Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 

Рис. 4. Печінка плода корови віком 5 місяців, 
абортованого при лептоспірозі: 1 – гепатоцити;  

2 – осередок гемопоезу.  
Гематоксилін Караці та еозин, х 80. 

 

При проведенні гістологічних досліджень пе-
чінки абортованого плоду нами було встановле-
но, що в цей період внутрішньоутробного розвит-
ку цей орган, по-перше, ще не був достатньо 
повно сформований, а по-друге, функціонував ще 
й як орган кровотворення. 

Гепатоцити в печінці плоду були розташовані 
не щільно та досить невпорядковано (рис. 4). 
Поділ органу на печінкові часточки був відсутній, 
а центральні вени та печінкові тріади ще не ди-
ференціювалися. 

Гепатоцити мали різні розміри та форму. Їх 

  
Рис. 1. Кіркова речовина нирки плода корови віком 4 

місяці, абортованого при лептоспірозі:  
1 – пухка волокниста сполучна тканина; 2 – скупчення 
округлих клітин; 3 – скупчення клітин переважно округлої 

форми, подібне до ниркового клубочка; 
4 – формування зовнішнього листка капсули Боумена-
Шумлянського; 5 – більш сформоване ниркове тільце;  
6 – формування звивистого канальця. Гематоксилін 

Караці та еозин, х 200. 

Рис. 2. Кіркова речовина нирки плода корови віком 4 
місяців, абортованого при лептоспірозі:  

1 – клубочок; 2 – клітини зовнішнього шару капсули 
Боумена-Шумлянського; 3 – скупчення клітин на місці 

майбутнього звивистого канальця; 4 – більш 
сформований звивистий каналець; 5 – формування 

базальної мембрани майбутнього звивистого канальця; 
6 – колонії бактерій у цитоплазмі клітин нирки. 

Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 
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ядра також мали різні розміри та округлу чи ова-
льну форму. В ядрах більших розмірів чітко ди-
ференціювався гетеро- та еухроматин, в той час 
як ядра менших розмірів досить дифузно, одно-
рідно та інтенсивно зафарбовувалися гематокси-
ліном (рис. 5). Цитоплазма гепатоцитів була не 
сильно оксифільною та зафарбовувалась еози-

ном неоднорідно. Поряд з цим нами було відмі-
чено, що чим більший об’єм мала цитоплазма 
печінкових клітин, тим більш інтенсивно та одно-
рідно вона зафарбовувалась еозином, що, на 
нашу думку, відображає процеси накопичення 
цитоплазматичних білків. 

 
 

  
Рис. 5. Печінка плода корови віком 5 місяців, 
абортованого при лептоспірозі: 1 – гепатоцити;  
2 – осередок лейкопоезу; 3 – колонії бактерій. 

Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 

Рис. 6. Печінка плода корови віком 6 місяців, 
абортованого при лептоспірозі:  

1 – осередок лейкопоезу; 2 – мегакаріоцит. 
Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 

 

Серед гепатоцитів були розкидані острівці 
лейкопоезу. Слід підкреслити, що мікроскопічна 
будова цих острівців гемопоезу відрізнялася від 
мікроскопічної будови аналогічних острівців у кіст-
ковому мозку тварин у постнатальний період роз-
витку. У абортованого плоду вони мали різні роз-
міри та не мали чітких меж – розмноження клітин 
білої крові відбувалось між групками гепатоцитів.  

Одні такі острівці складались лише з клітин 
лімфоїдного та моноцитарного ряду (див. рис. 5). 
В інших острівцях також виявлялися поодинокі 
мегакаріоцити (рис. 6). Зрідка реєстрували два 
досить близько розташованих мегакаріоцити. 

У цитоплазмі багатьох гепатоцитів реєстру-
вались колонії бактерій (див. рис. 5). 

При проведенні гістологічних досліджень ле-

гень абортованого плоду нами було встановлено, 
що вони побудовані з пухкої волокнистої сполучної 
тканини, в якій локалізуються окремі часточки ле-
гень, які перебувають на різних стадіях свого фо-
рмування (рис. 7). Формування часточок легень 
відбувалося асинхронно, внаслідок чого виявля-
лися більш та менш сформовані ділянки легень.  

Проведені нами гістологічні дослідження сві-
дчать, що в більш сформованих часточках легень 
альвеоли повністю не розправлені. Альвеолоци-
ти різних типів не диференціюються. Всі альвео-
лоцити мають кубічну чи дещо сплощену форму, 
оксифільну цитоплазму та в більшості випадків 
виразно базофільні ядра, які інтенсивно зафар-
бовуються гематоксиліном. Гетеро- та еухрома-
тин в таких ядрах не диференціюється (рис. 8). 

 

  
Рис. 7. Легені плода корови віком 5 місяців, абортованого 
при лептоспірозі: 1 – пухка волокниста сполучна тканина; 
2 – часточки легень. Гематоксилін Караці та еозин, х 80. 

Рис. 8. Легені плода корови віком 6 місяців, абортованого 
при лептоспірозі: 1 – альвеола; 2 – стінка альвеоли;  

3 – альвеолярний епітелій; 4 – колонії бактерій у цитоплазмі 
клітин стінки альвеоли; 5 – кровоносна судина; 6 – колонії 
бактерій у крові. Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 
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Стінка бронхів різного калібру ще не набула 
характерної для тварин постнатального періоду 
розвитку мікроскопічної будови. Вона представ-
лена м’язовою оболонкою, що формувалася, та 
початковими стадіями утворення слизової обо-
лонки (рис. 9).  

У просвіт кровоносних судин та в клітинах 

альвеолярних стінок виявлялися колонії бактерій 
(див. рис. 8). 

При проведенні гістологічних досліджень мі-
окарду нами було встановлено, що в цілому він 
був побудований з м’язових волокон, між якими 
знаходилась сполучнотканинна строма (рис. 10). 

 
 

  
Рис. 9. Легені плода корови віком 5 місяців, 

абортованого при лептоспірозі: 1 – альвеола; 2 – просвіт 
бронху; 3 – формування м’язової оболонки стінки 
бронха; 4 – формування складок слизової оболонки 
стінки бронха. Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 

Рис. 10. Міокард плода корови віком 4 місяців, 
абортованого при лептоспірозі: 1 – м’язові волокна;  

2 – пухка волокниста сполучна тканина. Гематоксилін 
Караці та еозин, х 100. 

 

Мікроскопічна структура міокарду ще не була 
повністю сформована. На багатьох ділянках ви-
являлись скупчення не диференційованих округ-
лих клітин, які збільшуючись у розмірах, набува-
ли витягнутої форми, а потім ставали подібними 
до м’язових клітин, формуючи м’язову тканину 

серця (рис. 11). Новоутворена м’язова тканина 
спочатку за своєю мікроскопічною будовою нага-
дувала гладку м’язову тканину (рис. 12), а потім 
утворювались м’язові пучки з характерно для 
серцевого м’яза посмугованістю (див. рис. 11). 

 
 

  
Рис. 11. Міокард плода корови віком 4 місяців, 
абортованого при лептоспірозі: 1 – округлі не 

диференційовані клітини; 2 – не диференційовані 
клітини витягнутої форми; 3 – формування м’язової 
тканини серця; 4 – м’язове волокно з характерною 

посмугованостю. Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 

Рис. 12. Міокард плода корови віком 4 місяців, 
абортованого при лептоспірозі: м’язові волокна, що 
нагадують клітини гладкої м’язової тканини (показано 

стрілкою). Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 

 

При проведенні гістологічних досліджень го-
ловного мозку абортованого плода корови нами 
було встановлено, що його мікроскопічна будова 
також відрізняється від мікроскопічної будови 
головного мозку тварин постнатального періоду 
розвитку.  

М’яка мозкова оболонка була представлена 
двома чи більше шарами незрілих клітин (рис. 
13). У великих півкулях поділ на сіру та білу ре-
човину не був чітким. У сірій мозковій речовині 
безпосередньо під м’якою мозковою оболонкою 
нервові клітини не виявлялися, а тому вона нага-
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дувала білу мозкову речовину (рис. 14). У більш 
глибоких шарах сірої мозкової речовини знахо-

дилась зона інтенсивного розмноження нервових 
клітин (див. рис. 14, рис. 15). 

 

  
Рис. 13. Головний мозок плода корови віком 4 місяців, 
абортованого при лептоспірозі: 1 – незрілі клітин м’якої 
мозкової оболонки; 2 – колонії бактерій. Гематоксилін 

Караці та еозин, х 200. 

Рис. 14. Головний мозок плода корови віком 5 місяців, 
абортованого при лептоспірозі: 1 – м’яка мозкова 
оболонки; 2 – сіра речовина; 3 – зона інтенсивного 

розмноження нервових клітин. Гематоксилін Караці та 
еозин, х 100. 

 

  
Рис. 15. Головний мозок плода корови віком 5 місяців, 

абортованого при лептоспірозі: 1 – клітина глії;  
2 – поділ нервової клітин; 3 – новоутворені нервові 
клітини; 4 – набряк навколо нервової клітини;  

5 – руйнування нервової клітини. Гематоксилін Караці та 
еозин, х 200. 

Рис. 16. Головний мозок плода корови віком 5 місяців, 
абортованого при лептоспірозі: 1 – епітелій шлуночка;  
2 – набряк глії; 3 – колонії бактерій у цитоплазмі клітин 

епітелію шлуночка; 4 – колонії бактерій у глії. 
Гематоксилін Караці та еозин, х 200. 

 

У речовині головного мозку виявлялися чис-
ленні осередки набряку глії та пери целюлярні 
набряки (див. рис. 15). Частина новоутворених 
нервових клітин руйнувалась. У глії та цитоплазмі 
клітин епітелію шлуночків головного мозку вияв-
лялися колонії бактерій (див. рис. 13, 16). 

У перспективі планується подальше ви-
вчення мікроскопічних змін в органах корів обу-
мовлених лептоспірозом. 

Висновки. В результаті проведених гістоло-

гічних досліджень внутрішніх органів (нирка, печі-
нка, легені, серце та головний мозок) абортова-
них плодів корів хворих на лептоспіроз, нами 
було встановлено наявність значних мікроскопіч-
них змін в усіх морфологічних утвореннях цих 
органів. Нами описаний цілий ряд мікроморфоло-
гічних ознак патологічних змін у абортованих 
плодів корів хворих на лептоспіроз та виявлено 
набір критеріїв, котрі можуть бути використані для 
обґрунтування діагнозу на дане захворювання. 
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Уховский В.В., Борисевич Б.В. Микроскопические изменения в органах плодов коров або-

ртированных при лептоспирозе 
В статье приведены данные гистологических исследований органов абортированных плодов 

коров, больных лептоспирозом. Кусочки органов были отобраны от абортированных плодов коров, 
сыворотка крови которых была положительной в реакции микроагглютинации, и имела титры 
специфических антител 1:100 и выше. Приведены патологогистологические изменения в органах 
абортированного плода в почках, печени, легких, сердце и головном мозге. Установлено наличие 
значительных микроскопических изменений во всех морфологических образованиях этих органов. 

Ключевые слова: лептоспира, лептоспироз, абортированный плод, крупный рогатый скот, 
гистологические изменения. 

 
Ukhovskyi V.V., Borisevich B.V. Microscopic changes in the organs of fetuses aborted cows 

with leptospirosis 
The article presentsdata onthe studyof microscopic changesin the kidneys, liver, lungs, heart and 

brainof aborted fetusesin cows with leptospirosis. Microscopic studiesof aborted fetusesin cows with lepto-
spirosis were conducted to study the histopathological changes inleptospirosis. Samplesof tissue were se-
lectedfrom 5fetusesof cows(ages4 to 6months),abortedwith leptospirosis. In all fivecows that made an abor-
tion, blood sera were positive in response in microagglutination test (MAT) and hadtitersof specific antibod-
iesof 1:100 or higher (positive reactionswere observedin two serogroup leptospira: Sejroe and Icterohaemor-
rhagiae). 

In conducting histological studies of kidneys of aborted fetuses, we have found that thecells had round 
orovalnuclei with very intenseand evenly sprayed chromatin and a small volume of their cytoplasm, which 
was more or lessbasophilic, which is evidenceof intensive protein synthesisin these cells, likelyfor their own 
use as for mative material. 

Hepatocytesin the liverof aborted fetus were not properly located and quite erratic. The division of au-
thority on liver slices was absent, and the central veinand hepatic triads are not yet differentiated. Hepato-
cytes have different sizesand shapes. Their nuclei also have different sizesanda round oroval shape. In 
largernuclei hetero- and euchromat in were clearly differentiated, while smaller nucleir at her diffuseuni form-
ly and intensely stain by hematoxylin. 

Formation of particles in the lungs of aborted fetus occurred as ynchronously, so that were more and 
less hapedareas of the lungs. All alveolocyte have a cubicorslightly flattened shape, oxyphiliccytoplasmandin 
most casesdistinctly basophilicnuclei, which rapidly stain with hematoxylin. Hetero- and euchromatinin the 
senucleiare not different iated. 

In conducting myocardial histological studies, we have found that themicroscopic structure of themyo-
cardiumwas not yet fullyformed. Many are asare identified not differentiated clusters of rounded cells that are 
in creasing insize, acquired an elongated shape, and were similar to muscle cells to for mmuscle tissue of 
the heart. 

Numerous glial cell swelling and pericellular edema were found in the substance of the brain. Part of the 
newly for mednerve cells was destroyed. 

As a result of histological studies of internal organs (kidney, liver, lungs, heartand brain) of aborted fe-
tuses in cows with leptospirosis, we have established the presence of significant microscopic changes in all 
morphological formation of these bodies. 

Keywords: leptospira, leptospirosis, abortedfetus, cattle, histological changes. 
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