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Eritroblast      Celica v apoptozi 

Polikromatični eritrocit s Howell-Jollyevim telescem 

 

   
Hipersegemntirani nevtrofilec    Eritrocit s Cabotovim obročem 

                Polikromatični eritrocit       Razpadla celica 

                Bazofilno punktirani eritrocit 

          
      

OPIS: 

V vzorcu krvi za mikroskopsko DKS 2021/2, 78-letne ženske, je bila določena povečana 

koncentracija levkocitov (62,0 x 109/L). Med limfociti so bili prisotni tudi atipični. Atipični 

limfociti so se med seboj razlikovali v velikosti, ki je segala od malo večjih, v primerjavi z 

normalnimi, pa vse do izrazito večjih celic. Jedra so bila okrogla, zažeta ali prepognjena, z 

rahlejšo do delno zgoščeno strukturo kromatina in pri nekaterih celicah z jasno vidnimi nukleoli. 

Citoplazma je bila pičla do srednje obilna in zmerno do izraziteje bazofilna. 

V granulocitni vrsti je bilo opaziti hipersegmentacijo jeder pri posameznih nevtrofilcih, 

prisotni so bili tudi redki nezreli granulociti (metamielociti in mielociti).  

V eritrocitni krvni sliki je bila prisotna izrazita anemija z znižanim številom eritrocitov (2,60 x 

1012/L), znižano koncentracijo hemoglobina (78 g/L) in znižano vrednostjo hematokrita 

(0,236), medtem ko sta bili vrednosti MCHC (332 g/L) in MCH (30,1) znotraj referenčnih 

vrednosti. Prisotni so bili številni eritroblasti, večina med njimi so bili ortokromatski in 

posamezni polikromatični. Posamezni eritroblasti so imeli znake diseritropoeze. Število 
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eritroblastov je bilo večje od 10, kar pri rutinskem delu pomeni, da je potrebno korigirati in 

izdati korigirano število levkocitov.  

Morfološka odstopanja v eritrocitni krvni so bila številna: zmerna anizocitoza z maloštevilnimi 

makrociti in posameznimi mikrociti, blaga polikromazija, blaga poikilocitoza, posamezni 

fragmentirani eritrociti, posamezni bazofilno punktirani eritrociti, posamezni eritrociti s 

Howell-Jollyevimi telesci in Cabotovimi obroči.  

Številčna koncentracija trombocitov je bila znižana (87 x 109/L). Prisotna je bila zmerna 

anizocitoza trombocitov s posameznimi velikimi in posameznimi gigantskimi trombociti.  

 

Prisotne so bile številne razpadle celice in maloštevilne celice v apoptozi. 

 
 
REZULTATI: 

Rezultate je oddalo 100 udeležencev. Zaradi zahtevnosti tokratnega primera se je podajanje 

rezultatov med udeleženci precej razlikovalo, zato rezultatov nismo evalvirali tako kot običajno, 

ampak podajamo le nekaj od rezultatov. 

Prisotne so bile atipične mononuklearne celice - limfomske celice. Med atipične limfocite je te 

celice opredelilo 63 udeležencev, razpon je bil širok, od 2 do 26 %, povprečna vrednost je bila 

7,6 %. Med blastne celice jih je opredelilo 50 udeležencev v razponu od 1 do 27 %,  vrednost 

je bila 3,8 %.  

Razen enega, so vsi udeleženci, navedli prisotnost eritroblastov, v razponu od 13 do 48 na 100 

levkocitov, povprečna vrednost je bila 28,9 na 100 levkocitov. 

Sedem udeležencev je razpadle celice uvrstilo med Gumprechtove sence (razpon od 3 do 18 %). 

Devet udeležencev je celice uvrstilo tudi med druge (razpon 2 do 16 %), vendar sta le dva od 

njih v komentar zabeležila katere so te celice (razpadle celice in promonociti). 

Neupoštevanje razpadlih celic v rezultatu diferenciacije lahko vodi v precenjeno število 

nevtrofilnih granulocitov. V rezultatu analize DKS na analizatorju je bilo 54,9 % celic 

opredeljenih kot nevtrofilni granulociti, medtem ko je bilo povprečje nevtrofilnih granulocitov 

pri udeležencih 66,9 % (razpon od 45 do 89 %), kar kaže na omenjeno nepravilnost.  

 
Pri opisu levkocitne krvne slike je 43 udeležencev zabeležilo hipersegmentacijo jeder 

granulocitov in 26 prisotnost toksičnih granulacij. 

Pri opisu eritrocitne krvne slike je 92 udeležencev zabeležilo anizocitozo, 48 prisotnost 

makrocitov in 23 mikrocitov, 66 polikromazijo, 24 hipokromijo eritrocitov, 52 

poikilocitozo, 34 fragmentirane eritrocite, 47 bazofilno punktirane eritrocite, 42 eritrocite s 

Howell-Jollievimi telesci in 19 eritrocite s Cabotovimi obroči. 

Pri opisu trombocitne krvne slike je anizocitozo trombocitov navedlo 84, velike trombocite 76 

in gigantske trombocite 59 udeležencev.  

 
V komentarju je 38 udeležencev zabeležilo prisotnost razpadlih celic in 39 apoptotične celice. 

13 udeležencev je v komentar zabeležilo opis atipičnih limfocitov. Sedem udeležencev pa je 

navedlo, da je pri dobljenem številu eritroblastov potrebna korekcija levkocitov. 
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