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                            Blasta                   Blasta, 1-dakriocit, 2-fragemtirani eritrocit 

 

      
        1-Eritrocit s Cabotovim obročem, blast          Polikromatična eritroblasta; zgornji s  Cabotovim                                       
       obročem in Howell-Jolyevim telescem 
        

     
Eritroblast, 1-polikromatični makrocit, 2-dakriocit,                                         BPE 
3-ovalocit/eliptocit 
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                                         Blast            1-Polikromatični eritrocit, blast 
  
     
OPIS: 

V vzorcu krvi za mikroskopsko DKS 2021/4, 20-letnega moškega, je bila določena zmerno povečana 
koncentracija levkocitov (21,9 x 109/L). V okviru akutno potekajoče levkemije je bilo prisotnih več kot 50 % 
blastnih celic, posamezne med njimi z zažetimi, preloženimi ali dvojnimi jedri. Prisotne so bile tudi 
posamezne celice v apoptozi. 
V rdeči krvni sliki je bila izrazita anemija z znižanim številom eritrocitov (2,95 x 1012/L), znižano 
koncentracijo hemoglobina (80 g/L) in znižano vrednostjo hematokrita (0,2526), medtem ko sta bili 
vrednosti MCHC (319 g/L) in MCH (27,3) na spodnji meji referenčnega območja. Prisotni so bili številni 
eritroblasti (ortokromatski in polikromatski), posamezni z diseritropoetičnimi spremembami. Tudi 
morfološka odstopanja v eritrocitni krvni sliki so bila številna: zmerna anizocitoza s posameznimi 
mikrociti in maloštevilnimi makrociti, blaga polikromazija, blaga poikilocitoza s posameznimi 
fragmentiranimi eritrociti, posameznimi dakriociti in posameznimi ovalociti/eliptociti. Posamezni 
eritrociti in eritroblasti so imeli bazofilne punktacije, Cabotove obroče in Howell-Jollyeva telesca. 
Številčna koncentracija trombocitov je bila izrazito znižana (17 x 109/L). Prisotna je bila blaga anizocitoza 
trombocitov s posameznimi velikimi trombociti.  
 
 
REZULTATI 
Rezultate je oddalo 98 udeležencev. Med blastne celice je blaste uvrstilo 96 udeležencev, v območju od 2 
do 81%. 40 udeležencev je blaste uvrstilo med atipične limfocite v območju od 1 do 66 %. 
V komentarju je 26 udeležencev zabeležilo prisotnost celic v apoptozi. 
Pri opisu eritrocitne krvne slike je 90 udeležencev zabeležilo anizocitozo, 77 polikromazijo, 77 prisotnost 
Cabotovih obročev , 71 prisotnost BPE,  57 poikilocitozo, 50 makrocite, 34 Howell-Jollyeva telesca, 
34 dakriocite,  26 mikrocite ter 21 udeležencev fragmentirane eritrocite in ovalocite/eliptocite. 
Pri opisu trombocitne krvne slike je anizocitozo trombocitov navedlo 19 in velike trombocite 34 
udeležencev.  
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