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V mikroskopski DKS 1/2012 smo imeli zmerno povečano številčno koncentracijo levkocitov 
(30,2 x 109/L). V nevtrofilni vrsti so poleg zrelih nevtrofilnih granulocitov prisotni tudi 
posamezni paličasti nevtrofilni granulociti, mielociti, metamielociti, promielociti in blastne 
celice. Maloštevilni nevtrofilni granulociti imajo hipersegmentirana jedra, posamezni tudi 
toksične granulacije. 
Izrazite spremembe so v rdeči krvni sliki. Prisotni so številni eritroblasti (predvsem 
ortokromatični in polikromatični ter posamezni bazofilni). Posamezni eritroblasti so dvojedrni 
ali imajo lobulirana jedra in bazofilne punktacije. Izrazite so tudi spremembe v obliki in 
velikosti eritrocitov. Prisotni so številni ehinociti in ovalociti ter posamezni akantociti, 
sferociti, tarčasti eritrociti in fragmentirani eritrociti. Makrociti so števili, opaziti je tudi 
posamezne mikrocite. Polikromazija je blaga, v številnih eritrocitih pa so prisotna Howell-
Jollyjeva telesca in v posameznih bazofilne punktacije in Cabotovi obroči. .  
Številne spremembe so tudi v trombocitni krvni sliki: anizocitoza trombocitov je izrazita, 
prisotni so številni veliki trombociti, maloštevilni gigantski trombociti in maloštevilni skupki 
trombocitov. Posamezni trombociti so hipogranulirani.  
Prisotne so posamezne celice v apoptozi, Gumprechtove sence in gola jedra.  
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REZULTATI 
 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 101 udeležencev, 2 udeleženca rezultatov nista 
oddala. Tokrat diferenciacija ni bila zahtevna, znotraj ciljnega območja je imelo rezultate 
DKS 88,1 % udeležencev.  
7 udeležencev ni navedlo števila eritroblastov, 2 sta sicer navedla njihovo prisotnost ne pa 
števila, medtem ko 5 udeležencev eritroblastov ni prepoznalo. 67 udeležencev je navedlo 
ustrezno število eritroblastov, medtem ko 26 udeležencev s številom eritroblastov ni bilo 
znotraj ciljnega območja (večina je navedla prenizko število, dva od njih sta navedla samo 2, 
2 udeleženca pa sta navedla število eritroblastov, ki je bilo nad zgornjo mejo ciljnega 
območja). 2 udeleženca sta število eritroblastov vključila v DKS, svetujemo pa, da se število 
podaja na 100 diferenciranih levkocitov, kot je navedeno tudi v priporočilih. 
 
V eritroctni krvni sliki so bili najpogostejši opisi: anizocitoza  (78,2 %), poikilocitoza (65,3 
%), Howell-Jollyeva telesca (50,4 %), ehinociti (43,6 %), makrociti (30,7 %), tarčasti 
eritrociti (27,7 %), fragmentirani eritrociti (24,8 %), ovalociti/eliptociti (29,8 %), sferociti 
(15,8 %), akantociti (13,9 %). 
V levkocitni krvni sliki sta bila najpogostejša opisa hipersegmentacija jeder nevtrofilnih 
granulocitov (47,5 %) in toksične granulacije (16,8 %). 
V trombocitni krvni sliki so bili najpogostejši opisi: anizocitoza (51,5 %), veliki trombociti 
(38,6 %), gigantski trombociti (18,8 %) in skupki trombocitov (11,9 %).  
7 udeležencev ni navedlo nobenega opisa krvnih celic. 
Nekaj od udeležencev je izvedlo tudi korekcijo števila levkocitov, kar v sklopu kontrole sicer 
ni bilo zahtevano, v rutinskem delu pa je korekcijo števila levkocitov potrebno izvesti vedno, 
kadar je število eritroblastov na 100 levkocitov 10 ali več.  
 


