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Mielocit      Hipersegmentirani nevtrofilec 

      

      
Blaga anizocitoza eritrocitov      Fragmentirana eritrocita 

 
 
 
 
      

OPIS: 
V vzorcu krvi za mikroskopsko DKS 2021/1, 86-letnega moškega, je bila določena normalna 

koncentracija levkocitov (8,9 x 109/L). Med limfociti so bili prisotni tudi atipični. V 

granulocitni vrsti ni bilo izrazitih sprememb, razen prisotnosti redkih nezrelih granulocitov ter 

toksične granulacije in hipersegmentacija jeder pri posameznih nevtrofilnih granulocitih.  

V eritrocitni krvni sliki je bila prisotna blaga anemija z znižanim številom eritrocitov (4,05 x 

1012/L), znižano koncentracijo hemoglobina (112 g/L), znižano vrednostjo hematokrita 

(0,343) in MCHC (308 g/L), medtem ko je bila vrednost RDW povečana (17,6 %). Morfološka 

odstopanja v eritrocitni krvni so bila: blaga anizocitoza, blaga poikilocitoza, posamezni 

ovalociti, posamezni makrociti, posamezni mikrociti in blaga hipokromija eritrocitov.  

Številčna koncentracija trombocitov je bila normalna (225 x 109/L). Prisotna je bila blaga 

anizocitoza trombocitov s posameznimi velikimi in posameznimi gigantskimi trombociti.  
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REZULTATI: 

Rezultate je oddalo 99 udeležencev. 78 udeležencev je zabeležilo prisotnost atipičnih 

limfocitov, v razponu od 2 do 37 %. Med blaste je celice uvrstilo 13 udeležencev v razponu od 

1 do 23 %. Med reaktivne limfocite je celice uvrstilo 23 udeležencev v razponu od 1 do 11 %.  

Atipični limfociti so se od normalnih razlikovali po velikosti, jedro je bilo večinoma okroglo z 

rahlejšim do delno zgoščenim kromatinom, pri večini celic je bilo vidno bolj ali manj izrazito 

jedrce, citoplazma je bila zmerno obilna in blago bazofilna, izraziteje bazofilna je bila na robu.  

Prav obilnejša in bazofilna citoplazma je značilnost tudi reaktivnih limfocitov, vendar so pri njih 

te značilnosti lahko tudi veliko bolj izrazite in razlike v morfologiji med celicami veliko večje. 

V našem primeru lahko opazimo večjo uniformnost populacije atipičnih limfocitov, kot jo 

običajno zasledimo pri reaktivno spremenjenih limfocitih.  

V primerih prisotnosti atipičnih limfocitov pogosto zasledimo tudi povečano koncentracijo 

levkocitov ter absolutno in relativno limfocitozo, vendar pa v tem primeru teh značilnosti ni bilo. 

 

Pri opisu levkocitne krvne slike je 52 udeležencev zabeležilo toksične granulacije in 40 

hipersegmentacijo jeder. 

Pri opisu eritrocitne krvne slike je 81 udeležencev zabeležilo anizocitozo, 59 poikilocitozo, 32 

ovalocite/eliptocite, 25 fragmentirane eritrocite, 24 hipokromijo eritrocitov 18 makrocite 

in 15 mikrocite. 

Pri opisu trombocitne krvne slike je anizocitozo trombocitov navedlo 76, velike trombocite 70 

in gigantske trombocite 39 udeležencev.  
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