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Poikilocitoza eritrocitov, eliptociti                                         Anizocitoza in poikilocitoza eritrocitov, akantociti      
 

  
Anizocitoza trombocitov, veliki trombociti                 Polikromazija, poikilocitoza in anizocitoza, ehinociti, akantociti  

 

  
Toksične granulacije, poikilocitoza                        Dakriocit z bazofilnimi punktacijami 



 

  
Veliki in gigantski trombocit           Hipogranulirani gigantski trombocit 
 
 
 

V vzorcu krvi za mikroskopsko DKS 1 2019/1 je bila številčna koncentracija levkocitov blago povečana 
(11,5 x 109/L). Prevladovali so segmentirani nevtrofilni granulociti, prisotni so bili tudi posamezni nezreli 
granulociti (metamielociti in mielociti). Velikih odstopanj od normale v morfologiji levkocitov ni bilo, le 
posamezni nevtrofilni granulociti so imeli hipersegmentirana jedra in posamezni toksične 
granulacije.  
Vsi parametri eritrocitne krvne slike so bili izven ORV za odrasle moške. Nizek MCV (72,3 fL), MCH 
(22,2 pg) in MCHC (308 g/L) govorijo v prid mikrocitne hipokromne anemije, medtem ko visoka 
vrednost RDW (24,8 %) kaže na izrazito anizocitozo eritrocitov. 
Odstopanja v eritrocitni krvni sliki so bila številna in izrazita: izrazita anizocitoza, številni mikrociti, 
izrazita poikilocitoza (eliptociti*/ovalociti**, akantociti, fragmentirani eritrociti, ehinociti, dakriociti), 
posamezni BPE, blaga polikromazija. Med različnimi oblikami eritrocitov so prevladovali 
eliptociti/ovalociti in akantociti. 
Številčna koncentracija trombocitov je bila znotraj ORV (390 x 109/L). Prisotna je bila izrazita 
anizocitoza trombocitov s številnimi velikimi, posameznimi gigantskimi in posameznimi 
hipogranuliranimi trombociti. Prisotni so bili tudi posamezni trombocitni skupki. 
 
*eliptociti: dolžina daljše osi celice je večja od dveh dolžin krajše osi celice 
**ovalociti: dolžina daljše osi celice je manjša od dveh dolžin krajše osi celice 
 
REZULTATI 
Rezultate je oddalo 99 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 84 udeležencev zabeležilo prisotnost toksičnih granulacij in 50 
hipersegmentacijo jeder.  
Pri opisu rdeče krvne slike je anizocitozo zabeležilo 86, poikilocitozo 83, eliptocite/ovalocite 54, 
polikromazijo 52, akantocite 42, fragmentirane eritrocite 41, makrocite 22, mikrocite 21 in 
hipokromijo eritrocitov 21 udeležencev. 
Pri opisu trombocitne krvne slike je anizocitozo navedlo 89, velike 91 in gigantske trombocite 82 
udeležencev. Hipogranulacijo trombocitov je navedlo le 12 udeležencev. Prisotnost trombocitnih 
skupkov je zabeležilo 50 udeležencev.  
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Kot vzorec mikroskopske DKS 2 smo vam tokrat prvič, poskusno poslali predhodno v metanolu fiksiran 
razmaz krvi. Razmaz ste obarvali po protokolu, ki ga običajno izvajate v vašem laboratoriju.  
V vzorcu krvi je bila prisotna  blaga levkocitoza (12,7 x 109/L), anemija (eritrociti 3,78 x 1012/L, 
hemoglobin 105 g/L) in trombocitopenija (129 x 109/L), brez večjih odstopanj od normale v diferenciaciji 
in morfologiji celic.    
Pri vrednotenju rezultatov smo ugotovili, da je nekaj udeležencev imelo odstopanja v diferenciaciji 
(večje število atipičnih limfocitov, blasti, nepravilno razmerje med nevtrofilci in limfociti). 11 udeležencev 
je navedlo prisotnost razpadlih celic, 4 celice v apoptozi, 5 udeležencev pa je podalo opisne 
spremembe v morfologiji limfocitov.  
Kljub temu, da smo preparate fiksirali takoj po pripravi razmazov in da naj bi fiksacija načeloma 
ohranila integriteto in morfologijo celic, so lahko vsa zgoraj našteta odstopanja posledica drugačnega 
postopka priprave razmazov. Neobarvane razmaze bomo poslali še v nekaj naslednjih krogih Sneqas 
kontrole, da si bomo pridobili več podatkov in ugotovili ali je ta način priprave preparatov ustrezen ali 
ne.         


