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OPIS 
V mikroskopski DKS 2/2017 je bila številčna koncentracija levkocitov normalna (7,9 x 109/L). Prevladovali so 
limfociti, več kot 20 % je bilo blastnih celic. Blasti so bili manjši do srednje veliki in po izgledu dokaj enotni. Pri 
večini je bil kromatin delno zgoščen, nukleoli večinoma niso bili vidni, pri posameznih so bila jedra zažeta ali so 
bili celo dvojedrni. Količina citoplazme je bila pičla, pri nekaterih celicah komaj opazna, šibko do zmerno 
bazofilna. Posamezni nekoliko večji blasti so imeli rahlejšo strukturo kromatina, vidna jedrca in zmerno količino 
zmerno bazofilne citoplazme. V krvnem razmazu je bila opazna izrazita nevtropenija z le posameznimi 
segmentiranimi in paličastimi nevtrofilnimi granulociti. Prisotni so bili posamezni razpadli levkociti. 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila znižana (3,58 x 1012/L), koncentracija hemoglobina (108 g/L) je bila na 
spodnji meji ORV za to starost. Prisotna je bila blaga anizocitoza eritrocitov in posamezni dakriociti. 
Številčna koncentracija trombocitov je bila izrazito znižana (36 x 109/L). Prisotni so bili posamezni veliki 
trombociti.  
 
REZULTATI 
Rezultate je oddal 101 udeleženec. Tokrat je bilo odstopanj rezultatov izven ciljnih območij več. Le polovica 
udeležencev je imela odstotek blastnih celic znotraj ciljnega območja (22 jih je uvrstilo med blastne celice, 29 pa 
v skupino atipičnih limfocitov; oboje smo upoštevali kot pravilen rezultat). Najpogostejša napaka je bila prenizek 
odstotek blastov oziroma atipičnih limfocitov. Pri tokratni mikroskopski sliki je bil potreben še posebno natančen 
in skrben pregled celic. Zaradi velikosti blastov, delno zgoščenega kromatina in odsotnosti jedrc, smo lahko 
blaste zamenjali za limfocite, tiste z izredno pičlo, komaj opazno citoplazmo pa za gola jedra. 29 udeležencev je 
imelo precenjen odstotek limfocitov na račun podcenjenega deleža blastov oz. atipičnih limfocitov. 20 
udeležencev je navedlo prisotnost reaktivnih limfocitov (4 do 28 %), kar je bila napačna uvrstitev. Nekaj 
udeležencev je celice limfatičnega izvora porazdelilo med limfocite, reaktivne limfocite, atipične limfocite 
in blaste. 
8 udeležencev je v rezultat diferenciacije vključilo tudi Gumprechtove sence. Gumprechtove sence poimenujemo 
razpadle limfocite pri KLL in zato ne sodijo v rezultat diferenciacije pri akutni levkemiji.  
Pri opisu rdeče krvne slike je anizocitozo zabeležilo 80 udeležencev, poikilocitozo 44 udeležencev in 
dakriocite 11 udeležencev. 
Pri opisu trombocitne krvne slike je 36 udeležencev zabeležilo anizocitozo trombocitov in 39 velike trombocite.  
 
V primeru, da imate rezultat za blaste znotraj ciljnega območja, boste imeli rezultat za atipične limfocite v 
rdečem in obratno, kar pa tokrat ni napaka in se kljub rdeči obarvanosti ne smatra za napačen rezultat. 
 
Primer, ki smo ga tokrat izbrali za SNEQAS kontrolo predstavlja enega od najbolj zahtevnih za 
diferenciacijo. Laboratoriji na primarni ravni se le redko ali pa nikoli ne srečajo s takimi primeri, vendar 
pa možnost obstaja. V takih primerih je izredno pomembno, da to prepoznajo kot večji odstop od 
normale in na to opozorijo zdravnika. 


