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 Blast (azurofilne granulacije)                         Blast (nepravilna oblika jedra, azurofilne g.) 
 

    
 Blast (več jedrc)          Blast (vakuolizacija citoplazme) 
 

    
  Fragmentirani eritrocit         Ehinociti (artefakt) 
 



OPIS 
V mikroskopski DKS 2/2014 smo imeli številčno koncentracijo levkocitov (4,4 x 109/L) malo 
nad spodnjo mejo ORV za odrasle. Prevladovale so blastne celice, prisotnih je bilo 
nekaj limfocitov in posamezni monociti, nevtrofilni in eozinofilni granulociti.  
Okvirna velikost blastnih celic je od bila od 15 do 25 µm. Struktura jedrnega kromatina je 
bila večinoma rahla, pri posameznih delno zgoščena. V posameznih blastih smo lahko 
zasledili nepravilno oblikovana jedra, posamezni so bili celo dvojedrni. Večinoma je bilo 
prisotno 1 večje jedrce, v posameznih je bilo jedrc več (1-5) in so bila lahko različnih 
velikosti in oblik, od okroglih do nepravilnih. Količina citoplazme je bila različna, od pičle do 
zmerne. Barva citoplazme je bila od blago, zmerno do izrazito bazofilne. V posameznih 
blastih je bilo lahko prisotnih nekaj manjših vakuol in azurofilnih zrnc. 
Prisotni posamezni razpadli levkociti. 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila zmanjšana (2,74 x 1012/L), prav tako 
koncentracija hemoglobina (87 g/L), medtem ko sta bili vrednosti MCV (99,6 fL) in RDW 
(15,5 %) rahlo povečani. Morfološke spremembe v eritrocitni krvni sliki: blaga 
anizocitoza in poikilocitoza ter posamezni fragmentirani eritrociti. V nekaterih 
preparatih je bilo več ehinocitov, oz. jih je bilo več na določnih predelih preparatov. 
Njihova prisotnost je bila posledica priprave preparatov (artefakt). 
Trombocitopenija je bila izrazita (7 x 109/L), večjih sprememb v morfologiji trombocitov ni 
bilo. 
 
 
REZULTATI 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 98 udeležencev. Pri 42 udeležencih so bili rezultati 
diferenciacije levkocitov znotraj ciljnih območij, medtem ko je imelo rezultate zunaj ciljnih 
območij 56 udeležencev. 
Najpogostejše odstopanje je bilo uvrstitev blastnih celic tudi ali izključno v skupino 
atipičnih limfocitov (35 udeležencev), kar lahko smatramo za pogojno pravilen rezultat. 
Pogojno pravilen zato, ker nam azurofilne granulacije v posameznih blastih nakazujejo 
mieloični izvor teh celic. Takšnih granulacij pri atipičnih limfocitih oz. limfoblastih ne 
najdemo, zato z uvrstitvijo celic med atipične limfocite lahko zavedemo zdravnika. V tem 
primeru bi bila boljša odločitev uvrstitev v skupino »druge celice« in v komentarju opis 
celic.  
7 udeležencev je blaste uvrstilo tudi ali izključno med reaktivne limfocite.  
14 udeležencev je imelo izrazito precenjeno število limfocitov na račun manjšega odstotka 
blastnih celic.  
11 udeležencev je posamezne razpadle celice uvrstilo med Gumprechtove sence in jih 
vključilo v rezultat DKS. Razpadle celice, za katere vemo kakšnega izvora so (npr. 
limfociti), uvrščamo v skupino Gumrechtovih senc takrat, kadar jih je veliko in 
hkrati njihovo neupoštevanje v okviru rezultata DKS (diferenciacija v okviru 100 %) 
bistveno spremeni razmerje med limfociti in nevtrofilnimi granulociti, v prid 
nevtrofilnih granulocitov (precenjen odstotek nevtrofilcev). Največkrat je to v primeru 
kronične limfocitne levkemije (KLL). V našem primeru vključitev odstotka Gumprechtovih 
senc v rezultat DKS ni bila smiselna. 
 
Morfološke spremembe niso bile številne. V eritrocitni krvni sliki so bile najpogosteje 
opisane spremembe: anizocitoza (60 udeležencev), poikilocitoza (59 udeležencev) in 
fragmentirani eritrociti (27 udeležencev). Prisotnost ehinocitov je navedlo 59 
udeležencev. Tokrat ni šlo za patološko spremembo, ampak artefakt zaradi priprave 
preparata. Njihova številčnost se je razlikovala od preparata do preparata, prav tako tudi 
razporejenost znotraj posameznega preparata ni bila enakomerna. 
 


