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 Atipični limfocit                                 Atipični limfocit  

 

    
 Atipični limfocit, limfocit                             Atipični limfocit, veliki trombocit 

 

    
 Razpadla celica, atipični limfocit   Nevtrofilni granulocit – vakuolizacija citoplazme 
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Eritrocit s Cabotovim obročem, polikromatični eri.          Eri. s Cabotovim obročem in bazofilnimi punktacijami 

 

   
 BPE, ortokromatski eritroblast                 Polikromatični eritroblast 

 
      

OPIS: 

 

V vzorcu krvi za mikroskopsko DKS 2020/3, 61-letne ženske, so bile prisotne levkocitoza (17,7 x 

109/L), limfocitoza in nevtropenija. Prisotni so bili atipični limfociti. Nekateri med njimi so bili 

izrazito večji z rahlejšo strukturo kromatina in izrazitim jedrcem in bi jih lahko opredelili tudi v 

skupino prolimfocitov. Zadostuje opredelitev med atipične limfocite. Posamezni nevtrofilni 

granulociti so imeli toksične granulacije in vakuolizacijo citoplazme. Prisotni so bili tudi 

posamezni nezreli granulociti in številni razpadli levkociti. 

Večina parametrov eritrocitne krvne slike je bilo izven ORV za odrasle ženske. Na prisotnost 

anemije kažejo znižani koncentraciji eritrocitov in hemoglobina ter vrednost hematokrita (3,52 x 

1012/L, 88 g/L, 0,294). Blago sta znižana tudi MCH (24,9 pg) in MCHC (299 g/L), medtem ko je 

vrednost RDW povečana (21,0 %). Morfoloških odstopanj v eritrocitni krvni sliki je bilo več in so 

bila: izrazita anizocitoza, posamezni makrociti, blaga polikromazija, posamezni BPE, 

posamezni eritrociti s Cabotovimi obroči in Howell-Jollyevimi telesci. Tako izrazitih Cabotovih  
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obročev* in bazofilnih punktacij**, kot so bili v tem primeru,  ne vidimo pogosto. Prisotni so bili 

tudi eritroblasti (ortokromatski in polikromatični), posamezni med njimi z zažetimi in nepravilno 

oblikovanimi jedri, bazofilnimi punktacijami in drugimi znaki diseritropoeze.  

Številčna koncentracija trombocitov je bila izrazito znižana (22x 109/L). Prisotna je bila 

anizocitoza trombocitov s posameznimi velikimi in posameznimi gigantskimi trombociti.  

 
*Cabotovi obroči so ostanki mikrotubulov, ki tvorijo delitveno vreteno, običajno v krožni obliki, 

lahko pa tudi v obliki osmice. Pogosteje jih vidimo pri anemijah. 

**Bazofilne punktacije so agregati ribosomov, degeneriranih mitohondrijev in siderosomov. 

Posamezne BPE vidimo tudi pri zdravih, številnejše pa zasledimo pri talasemijah, megaloblastni 

anemiji, nestabilnih hemoglobinih, hemolitični anemiji, pri vseh diseritropoetičnih stanjih, jetrnih 

boleznih, zastrupitvah s težkimi kovinami,… 

 
 
REZULTATI 

 
Rezultate je oddalo 97 udeležencev. Tokrat je bila zaradi raznolikosti podanih rezultatov 

diferenciacije onemogočena verodostojna evalvacija rezultatov in je nismo izvedli. Večina 

udeležencev je zabeležila najpogostejše in najbolj izrazite morfološke spremembe. 

V skupino atipični limfociti je celice opredelilo 77 udeležencev, v razponu od 1 do 57 %. V 

skupino blastov je celice uvrstilo 30 udeležencev, v razponu od 1 do 60 %. 11 udeležencev je celice 

uvrstilo v skupino druge celice (v razponu od 2 do 33 %), vendar večina v komentar ni zabeležila, 

katere druge celice so uvrstili v to skupino. 33 udeležencev je razpadle celice uvrstilo med 

Gumprechtove sence, v razponu od 3 do 50 %. 

 

Zapisi v komentar: 

77 udeležencev je celice uvrstilo v skupino atipični limfociti, le 15 jih je v komentarju tudi opisalo 

morfološke značilnosti atipičnih limfocitov (brez upoštevanja Riderjeve zažetosti). Riderjevo 

zažetost jedra je navedlo 17 udeležencev. 24 udeležencev je v komentar zabeležilo prisotnost 

razpadlih levkocitov (19) in/ali golih jeder (4) in/ali Gumprecthovih senc (4). 

 

Razpadle celice v krvnem razmazu so posledica mehanske poškodbe levkocitov pri pripravi 

krvnega razmaza. Razpadle limfocite uvrščamo med Gumprechtove sence v primeru znane 

diagnoze – kronične limfocitne levkemije. V nasprotnem primeru razpadle celice uvrstimo med 

druge celice (ali skupino razpadle celice, če je ta v naboru celic).  

V fazi predtestiranja smo izvedli več primerjalnih diferenciacij kjer smo v eni skupini razpadle 

celice uvrstili v rezultat DKS in v drugi skupini, kjer jih nismo vključili v rezultat DKS. Med 

skupina ni bilo značilne razlike v deležu nevtrofilnih granulocitov. V primeru, da imamo značilno 

razliko med tema dvema načinoma diferenciacije, je razpadle celice potrebno vključiti v rezultat 

DKS, kajti neupoštevanje razpadlih celic lahko vpliva na precenjeno število nevtrofilnih 

granulocitov. Pri rutinskem delu imamo na voljo tudi izpis rezultata hemograma in DKS iz 

analizatorja in s tem podatek o relativnem številu limfocitov, ki nam je lahko za izhodišče. V 

primeru naše pacientke je analizator določil 80,9 % limfocitov. 

 

Pri opisu levkocitne krvne slike je 55 udeležencev zabeležilo toksične granulacije in 18 

vakuolizacijo citoplazme. 
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Pri opisu rdeče krvne slike je anizocitozo eritrocitov zabeležilo 86 udeležencev, prisotnost BPE 

83 udeležencev, polikromazijo 72, prisotnost Cabotovih obročev 65, makrocite 39, 

poikilocitozo 37, prisotnost Howell-Jollyevih telesc in mikrocitov pa 20 udeležencev. 

Pri opisu trombocitne krvne slike je anizocitozo trombocitov navedlo 79, velike trombocite 88 in 

gigantske trombocite 47 udeležencev.  

 




