
SNEQAS: MIKROSKOPSKA DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA 4/2014 
 
 

    
Limfociti, Gumprechtove sence (400x)            Limfociti, Gumprechtove sence (1000x) 
 

    
Limfocit z zažetim jedrom (*)                        Limfocit z izrazitim jedrcem in bazofilno                              
                                                                  citoplazmo (**) 
 

    
Dakriocit          Hipogranulirani trombocit   
  
 
 
 



OPIS 
V mikroskopski DKS 4/2014 smo imeli povečano številčno koncentracijo levkocitov (69,5 x 
109/L), prevladovali so limfociti. Večina limfocitov je bila majhnih z zrelim grudastim 
kromatinom in pičlo citoplazmo. Posamezni limfociti so imeli zažeta (*) ali prepognjena 
jedra, posamezni pa manj grudasto strukturo kromatina, izrazito jedrce in obilnejšo 
bazofilno citoplazmo (**). Take limfocite lahko uvrstimo med atipične ali pa njihove 
morfološke značilnosti zapišemo v komentar. Prisotne so bile številne Gumprechtove 
sence, ki so nastale zaradi mehanske poškodbe levkocitov pri pripravi razmazov in imajo v 
tem primeru nedvomno limfocitni izvor. Nezreli granulociti in blastne celice niso bile 
prisotne. 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila zmanjšana (2,55 x 1012/L), prav tako 
koncentracija hemoglobina (87 g/L) in vrednost hematokrita (0,262), medtem ko sta bili 
vrednosti RDW (20,7 %) in MCV povečani. Vrednosti MCH in MCHC sta bili znotraj ORV. V 
eritrocitni krvni sliki je bila prisotna zmerna anizocitoza s posameznimi makrociti in 
mikrociti ter blaga poikilocitoza s posameni dakriociti in ovalociti. Prisotni so bili 
posamezni eritroblasti. 
Trombocitopenija je bila zmerna (108 x 109/L). Blaga anizocitoza trombocitov se je 
kazala s prisotnostjo posameznih velikih in gigantskih trombocitov. Posamezni 
trombociti so bili hipogranulirani. 
 
REZULTATI 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 100 udeležencev. Vežina od udeležencev (85) je 
Gumprechtove sence vključilo v rezultat diferenciacije levkocitov, medtem ko 12 
udeležencev Gumprechtovih senc ni vključilo in so jih navedli v opisu. Trije so podali 
število Gumprechtovih senc na 100 diferenciranih levkocitov, kar ni v skladu s 
Priporočenimi postopki za mikroskopski pregled krvnega razmaza (SZKK, Ljubljana, 2012). 
18 udeležencev je od 1 do 15 % limfocitov razvrstilo med atipične, eden jih je v to skupino 
uvrstil 90 %. 
Povečano število Gumprechtovih senc je zelo značilno za kronično limfocitno levkemijo, v 
prid tej diagnozi govorijo tudi starost bolnice, levkocitoza in limfocitoza. V našem primeru 
so rezultati DKS  zanesljivejši, če v DKS vključimo tudi % Gumprechtovih senc, saj v 
primeru, da jih ne vključimo, dobimo precenjeno število nevtrofilnih granulocitov.  
V eritrocitni krvni sliki so bile opisane naslednje spremembe: anizocitoza eritrocitov (81 
udeležencev), makrociti (16 udeležencev), mikrociti (13 udeležencev), poikilocitoza 
(61 udeležencev), dakriociti  (15 udeležencev), ovalociti/eliptociti (23 udeležencev).   
49 udeležencev je navedlo anizocitozo trombocitov in 37 prisotnost velikih 
trombocitov. Hipogranulacijo trombocitov je navedlo 9 udeležencev.  
 


