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1. Anizocitoza eritrocitov, 1-sferocit, 2-dakriocit         2. Monocit, nevtrofilni granulocit 
  

  
3. Blast, monocit           4. Blast, nevtrofilni granulocit, monocit 
 

  
5. Promielocit            6. Nevtrofilni granulocit-vakuolizacija citoplazme  
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7. Monocit, nevtrofilni granulocit, blast        8. Blasta 
 
    
                                               
OPIS 
V mikroskopski DKS 2/2016 smo imeli povečano številčno koncentracijo levkocitov (16,5 x 
109/L). Izrazito je bil povečan delež monocitov, v manjšem deležu so bili prisotni nezreli 
granulociti (metamielociti, mielociti in promielociti) ter blastne celice. Nekaj nevtrofilnih 
granulocitov je imelo vakuolizirano citoplazmo in posamezni, toksične granulacije.  
Številčna koncentracija eritrocitov je bila znižana (2,98 x 1012/L), prav tako koncentracija 
hemoglobina (101 g/L) in vrednost hematokrita (0,294), medtem ko je bila vrednost RDW 
povečana (17,7 %). V eritrocitni krvni sliki je bila prisotna blaga anizocitoza in 
poikilocitoza eritrocitov, s posameznimi makrociti, dakriociti, fragmentiranimi in 
tarčastimi eritrociti. Prisotni so bili tudi posamezni eritroblasti.  
Številčna koncentracija trombocitov je bila prav tako znižana (92 x 109/L). V trombocitni 
krvni sliki je bila prisotna blaga anizocitoza trombocitov, ki se je kazala s prisotnostjo 
posameznih velikih trombocitov.  
 
REZULTATI 
V krvnem razmazu so bile prisotne blastne celice, katerih morfologija je bila precej raznolika. 
Posamezni blasti so veliki, v celici prevladuje jedro z rahlo strukturo kromatina in vidnimi 
jedrci. Količina citoplazme teh blastov je pičla do zmerna, izrazito bazofilna in drobno 
vakuolizirana, kar je značilno za blastne celice pri akutni limfatični levkemiji (ALL L3) (slika 3 
in 4). Na ostalih slikah (7 in 8) so te značilnosti manj izražene. Zgornjo celico na zadnji (8.) 
sliki bi lahko uvrstili tudi med atipične limfocite, predvsem zaradi manj rahle strukture 
kromatina in odsotnosti jedrc. Zaradi raznolike morfologije nezrelih mononuklearnih celic 
(blastov) se dopušča tudi uvrstitev med atipične limfocite. 
V levkocitni krvni sliki sta bili najpogosteje navedeni morfološki spremembi toksične 
granulacije (55,3 % udeležencev) in vakuolizacija citoplazme (45,6 % udeležencev). 
V eritrocitni krvni sliki sta bili najpogosteje opisani spremembi anizocitoza (84,5 % 
udeležencev) in poikilocitoza (56,3 % udeležencev). 34,0 % udeležencev je zabeležilo 
prisotnost makrocitov in 33,0 % prisotnost tarčastih eritrocitov. 
Manjše spremembe so bile tudi v trombocitni krvni sliki. 68,9 % udeležencev je navedlo 
anizocitozo trombocitov in  53,4 % prisotnost velikih trombocitov. 
 
 
 


