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OPIS 
V vzorcu krvi mikroskopske DKS 4/2017 je bila povečana številčna koncentracija levkocitov (23,9 x 109/L). Vzrok 
levkocitoze je bil v večjem številu limfocitov, med njimi tudi atipičnih. Atipični limfociti so bili večji od normalnih 
limfocitov in so lahko dosegali tudi trikratno velikost eritrocitov. Jedra so bila okrogla, ovalna, lahko tudi 
nepravilnih oblik. Struktura kromatina je bila rahlo do delno zgoščena, v večini celic je bilo vidno jedrce. Količina 
citoplazme je bila zmerna do obilna in večinoma zmerno bazofilna. Bazofilija citoplazme je bila lahko izrazitejša 
na robu.  
Številčna koncentracija eritrocitov je bila znižana (3,51 x 1012/L), prav tako koncentracija hemoglobina (101 g/L) 
in vrednost hematokrita (0,321), medtem ko je bila vrednost RDW povečana (17,7%). Prisotni sta bili blaga 
anizocitoza in polikromazija eritrocitov.  
Številčna koncentracija trombocitov je bila tik pod spodnjo mejo ORV (149 x 109/L). Prisotna je bila blaga 
anizocitoza trombocitov s posameznimi velikimi trombociti. 
 
 
REZULTATI 
Rezultate je oddalo 100 udeležencev. Pri diferenciaciji je večina udeležencev zabeležila prisotnost atipičnih 
limfocitov (razpon 2–78 %). Na odločitev o uvrstitvi limfocitov je lahko vplivala razcepljenost, nepravilna 
zaključenost in neenakomerna razporeditev citoplazme, ki se je pojavila pri nekaterih limfocitih in je bila, žal, 
artefakt, ki je nastal pri pripravi razmazov. Prav zaradi tega razloga smo razširili meje ciljnega razreda tako za 
limfocite, kot tudi atipične limfocite. Znotraj razširjenega ciljnega območja za atipične limfocite je imelo rezultate 
64 udeležencev. 14 udeležencev je opisalo videz atipičnih limfocitov tudi v komentarju. 6 udeležencev je 
navedlo prisotnost manjšega števila blastov (1–4 %), eden od udeležencev jih je zabeležil več kot 20 %. 22 
udeležencev je navedlo prisotnost reaktivnih limfocitov (1–24 %), sedem več kot 5 %. 
Atipične morfološke značilnosti se kažejo v velikosti limfocitov, strukturi kromatina, prisotnosti jedrc, količini in 
bazofiliji citoplazme. Razvidno je, da so atipični limfociti morfološko dokaj uniformni. Posamezne celice so imele 
podoben videz kot reaktivni limfociti, vendar je morfologija le teh veliko bolj raznolika in pri njih ni zaslediti take 
uniformnosti, kot v tem primeru. Reaktivni limfociti so lahko še večji, večinoma imajo še obilnejšo in zmerno do 
močno bazofilno citoplazmo, v kateri lahko zasledimo tudi granulacije in vakuole. Pomemben podatek, na 
katerega moramo biti pozorni, je tudi starost pacienta. 
Pri opisu rdeče krvne slike je anizocitozo zabeležilo 74 udeležencev in polikromazijo 17 udeležencev. 
Pri opisu trombocitne krvne slike je bila najpogosteje zabeležena morfološka sprememba anizocitoza 
trombocitov (68 udeležencev),  51 udeležencev pa je zabeležilo tudi prisotnost velikih trombocitov. 


