
MIKROSKOPSKA DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA 4/2016 
SNEQAS 

 
 

  
Reaktivni limfocit             Reaktivni limfocit, nevtrofilni granulocit 

   
Reaktivni limfocit             Reaktivna limfocita 

  
Reaktivni limfocit            Limfocit v apoptozi (piknotično jedro) 
  



  
Limfocit v apoptozi (fragmentacija jedra)          Razpadla celica 
    
                                            
OPIS 
V mikroskopski DKS 4/2016 smo imeli povečano številčno koncentracijo levkocitov (11,2 x 109/L). Izrazito je bil 
povečan delež limfocitov, med katerimi je bilo tudi več reaktivnih. Prisotni so bili tudi posamezni nezreli 
granulociti (matamielociti in mielociti). Posamezni limfociti so bili v apoptozi. Posamezni levkociti so bili 
razpadli. 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila normalna (5,03 x 1012/L), prav tako koncentracija hemoglobina (148 g/L) 
in ostali parametri eritrocitne krvne slike.  
Številčna koncentracija trombocitov je bila blago znižana (116 x 109/L). V trombocitni krvni sliki je bila prisotna 
blaga anizocitoza trombocitov, ki se je kazala s prisotnostjo posameznih velikih trombocitov.  
 
REZULTATI 
Levkocitoza in limfocitoza sta bili prisotni na račun večjega števila reaktivnih limfocitov, ki so večinoma 
aktivirani citotoksični limfociti T, ki se v večji meri pojavijo pri infekcijski mononukleozi (okužbi z Epstein-Barr 
virusom). Morfologija teh limfocitov je bila precej raznolika. Številni med njimi so bili večji, s premerom 15 do 30 
µm. Jedra so bila okrogla, ovalna, ledvičasta, lobulirana, lahko deteljičasto oblikovana. Struktura kromatina je 
bila rahlejša do delno zgoščena. Posamezni med njimi imajo vidna jedrca. Citoplazma je bila obilna, lahko je v 
celoti močno bazofilna ali pa je bazofilija omejena le na rob citoplazme. Na mestu stika citoplazme z drugimi 
celicami pride do značilnega nazobčenja oz. nepravilno oblikovanega roba citoplazme. Prisotni so bili tudi 
apoptotični limfociti, ki se pogosto pojavijo pri infekcijski mononukleozi. Apoptotični limfociti so značilno skrčeni, 
jedro je piknotično, fragmentirano ali mehurčasto. Prisotnih je bilo tudi več razpadlih celic. 
Glavna odstopanja pri tokratnih rezultatih so bila: 

- najdba blastnih celic: 4 udeleženci 

- brez najdbe reaktivnih limfocitov: 6 udeležencev 

- delež reaktivnih limfocitov pod 10 %: 15 udeležencev 

- uvrstitev limfocitov tudi med atipične: 29 udeležencev 

- najdba eritroblastov: 5 udeležencev je limfocite v apoptozi uvrstilo med eritroblaste, verjetno jih 
je zavedlo piknotičo jedro.  
 

Tokrat je 46 udeležencev zapisalo komentar, največ v zvezi z apoptotičnimi limfociti.  Apoptozo/fragmentacijo 
jedra/piknotičnost jedra je tako zabeležilo 29 udeležencev in razpadle celice 12 udeležencev. 
 
Ponovno vas prosimo za pravilno izražanje rezultatov. Rezultati DKS se pravilno izrazijo s celim številom 
(npr. 5 %) in ne z decimalnim številom (npr. 5,5 %), prav tako ne kot delež enote 1 (npr. 0,05). 
 
V primeru, da niste zadovoljni s kakovostjo prejetega krvnega razmaza prosimo, da pokličete na  01/ 522 
32 23 ali pišite na e-mail: jozica.babic@kclj.si in poslali vam bomo novega (velja za aktualne kontrole).  

mailto:jozica.babic@kclj.si

