
 

 
 

MIKROSKOPSKA DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA DKS 1:  2019/2                         
 

      
Nevtrofilni granulocit-toksične granulacije                            Nevtrofilni granulocit-hiperesegmentacija jedra 

 
 

        
Eritroblast z ločenim fragmentom jedra            Eritroblast- nepravilna oblika jedra 

 
 

        
Eritrocit s Cabotovim obročem              Eritrocit s Cabotovim obročem 



 

       
                     Polikromazija                         Megalocit s Howell-Jollyevim telescem (spodaj) 

 

      
Hipogranulirani gigantski trombocit1, tarčasti eritrociti2,                Gigantski trombocit1, ehinociti2, tarčasti eritrocit3                                  
polikromazija3 
 
 
OPIS: 

V vzorcu krvi za mikroskopsko DKS 1 2019/2 je bila številčna koncentracija levkocitov povečana (28,5 
x 109/L). Prevladovali so segmentirani nevtrofilni granulociti, prisotni so bili tudi posamezni paličasti 
nevtrofilci. Večina nevtrofilcev je imela toksične granulacije, nekaj nevtrofilcev je imelo vakuolizirano 
citoplazmo in posamezni tudi hipersegmentirana jedra. 
Večina parametrov eritrocitne krvne slike je bilo izven ORV za odrasle ženske. Anemijo potrjujejo nizka 
koncentracija eritrocitov (3,05 x 1012/L), hemoglobina (84 g/L) in znižana vrednost hematokrita (0,259). 
Spremembe v morfologiji eritrocitov so bile številne: zmerna anizocitoza eritrocitov, posamezni 
megalociti in makrociti, blaga polikromazija, blaga poikilocitoza eritrocitov,  maloštevilni ehinociti 
ter posamezni tarčasti eritrociti. Nepravilnosti v razvoju eritrocitov (diseritropoeza) še dodatno potrjuje 
prisotnost Howell-Jollyevih telesc*,Cabotovih obročev**, BPE in eritroblastov. Posamezni 
eritroblasti imajo nepravilno oblikovana jedra in ločene jedrne fragmente v citoplazmi.   
Številčna koncentracija trombocitov je bila znižana (63 x 109/L). Prisotna je bila anizocitoza 
trombocitov s posameznimi velikimi, posameznimi gigantskimi in posameznimi hipogranuliranimi 
trombociti. Prisotni so bili tudi posamezni trombocitni skupki. 
 
*Howell-Jollyeva telesca: okrogli citoplazmatski vključki, ki so lahko fragmenti jedra in nastanejo 
zaradi nepravilnosti v delitvi jedra ali pa ostanejo v eritrocitih zaradi nepopolno odstranjenega jedra. 
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**Cabotovi obroči: ostanki mikrotubulov, ki tvorijo delitveno vreteno v procesu delitve jedra (celice). 
Zaradi njihove nežne strukture jih lahko hitro spregledamo. 
 
REZULTATI 
Rezultate je oddalo 93 udeležencev. Večina udeležencev je imela rezultate diferenciacije znotraj ciljnih 
območij. Večina udeležencev je tudi zabeležila najbolj izrazite morfološke spremembe pri vseh treh 
celičnih vrstah. 
Pri opisu levkocitne krvne slike je 94 udeležencev zabeležilo prisotnost toksičnih granulacij, 63 
hipersegmentacijo jeder in 33 vakuolizacijo citoplazme.  
Pri opisu rdeče krvne slike je anizocitozo zabeležilo 82, polikromazijo 73,  Howell-Jollyeva telesca 
57, ehinocite 38, tarčaste eritrocite 33, makrocite 25, BPE in hipokromijio 23 ter Cabotove 
obroče le 13 udeležencev. 
Pri opisu trombocitne krvne slike je anizocitozo navedlo 82, velike 81 in gigantske trombocite 45 
udeležencev. Prisotnost trombocitnih skupkov je zabeležilo 31 udeležencev.  
 
 
 
MIKROSKOPSKA DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA DKS 2:  2019/2   
 
Kot vzorec mikroskopske DKS 2 smo vam tudi tokrat, ponovno poskusno, poslali predhodno v 
metanolu fiksiran razmaz krvi. Razmaz je bilo potrebno obarvati po protokolu, ki ga običajno izvajate v 
vašem laboratoriju.  
V vzorcu krvi je bila prisotna  blaga levkocitoza (13,7 x 109/L), anemija (eritrociti 2,66 x 1012/L, 
hemoglobin 85 g/L) in normalna koncentracija trombocitov (288 x 109/L), brez večjih odstopanj od 
normale v diferenciaciji. Razen blage anizocitoze eritrocitov in trombocitov, ter hipersegmentacije jeder 
pri eoznofilnih granulocitih drugih izrazitejših sprememb v morfologiji celic ni bilo. 
Večina udeležencev je imelo rezultate znotraj ciljnih območij, odstopanja so bila le manjša. Pet 
udeležencev ni oddalo rezultatov. 
Udeleženci so zabeležil več opomb v zvezi z barvanjem razmazov, ki so se po njihovih navedbah, 
veliko šibkeje obarvali kot njihovi rutinski razmazi in so bile v teh primerih celice v razmazu 
nerazpoznavne. Drugi so navajali razpadle celice, celice v apoptozi  in tako kot zadnjič, tudi tokrat, 
spremembe v morfologiji limfocitov in težje razlikovanje med monociti in atipičnimi celicami. Posamezni 
udeleženci so navajali tudi slabšo obarvanost citoplazme nevtrofilnih granulocitov, ki se je kazala kot 
hipogranulacija citoplazme. 
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