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Eritrocit z dvema trofozoitoma P. falciparum     Trofozoit na robu eritrocita  
 

    
Trofozoit z dvema zrnoma kromatina              Eritrocit z dvema trofozoitoma 
 

    
Segmentirani nevtrofilni granulocit; trofozoit    Paličasti nevtrofilni granulocit; trofozoit  
 
 
 



OPIS 
V mikroskopski DKS 1/2014 smo imeli normalno številčno koncentracijo levkocitov (4,1 x 
109/L), prevladovali so segmentirani nevtrofilni granulociti, posamezni s 
hiposegmentiranimi jedri. Prisoten je bil pomik v levo s paličastimi nevtrofilnimi 
granulociti (2–14 %).   
Številčna koncentracija eritrocitov je bila normalna (5,03 x 1012/L), prav tako koncentracija 
hemoglobina (158 g/L) in tudi vrednost RDW je bila znotraj ORV (13,1 %). V eritrocitih so 
bili prisotni paraziti, povzročitelji malarije, vrste Plasmodium falciparum. Razvojna 
oblika parazitov je bila trofozoit.  Delež okuženih eritrocitov (parazitemija) je bil 1,4 %. 
Prisotnih je bilo več morfoloških značilnosti za P. falciparum vrsto: neženi trofozoiti v obliki 
prstana, več trofozoitov v posameznem eritrocitu, trofozoiti z dvema zrnoma kromatina in 
trofozoiti nameščeni na robu eritrocitov.  
Številčna koncentracija trombocitov je bila še normalna (141 x 109/L). Spremembe v 
trombocitni krvni sliki so bile: blaga anizocitoza trombocitov, posamezni veliki 
trombociti in posamezni skupki trombocitov. 
Poleg trofozoitov, pri katerih ločimo zgodnje in pozne (zrele) oblike, lahko pri malariji 
najdemo še dve razvojni obliki: shizonte in gametocite. Pri določitvi vrste parazita je 
potrebno upoštevati tako prisotnost določenih razvojnih oblik, njihove morfološke 
značilnosti, kot tudi morfološke značilnosti eritrocitov (velikost, oblika, prisotnost 
granulacij).  
Običajno malarijo spremljata anemija in trombocitopenija, vendar se navadno razvijeta 
nekaj dni po postavitvi diagnoze oz. prvi najdbi parazitov v mikroskopski DKS. V 
diferencialni krvni sliki malarijo pogosto spremljata tudi pomik v levo in prisotnost 
reaktivnih limfocitov. 
Povzročitelj Plasmodium falciparum uvrščamo v deblo praživali (Protozoa), razred trosovci 
(Sporozoa). Zanj je značilno, da ima zapleten razvojni krog, ki poteka v dveh različnih 
gostiteljih. Izmenjujeta se spolna faza razmnoževanja (gametogonija), ki poteka v samici 
komarja iz rodu Anophels sp. in nespolna faza razmnoževanja (shizogonija), ki poteka v 
človeku. 
 
REZULTATI 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 98 udeležencev. Pri 66 udeležencih so bili rezultati 
diferenciacije levkocitov znotraj ciljnih območij, medtem ko je imelo rezultate zunaj ciljnih 
območij 32 udeležencev. Najpogostejše odstopanje je bilo precenjeno število paličastih 
nevtrofilnih granulocitov (27 udeležencev).  Parazite znotraj eritrocitov je prepoznalo kar 
73 udeležencev, le dobra četrtina (25 udeležencev) jih ni prepoznala. 
Najdba je bila zabeležena na različne načine: malarija, zgodnji trofozoiti, trofozoiti, paraziti 
malarije, Plasmodium falciparum,... Za laboratorije, ki niso specializirani za to področje, 
karkoli od naštetega povsem zadostuje. Vsaki taki najdbi v krvnem razmazu pa seveda 
sledi še telefonsko sporočilo o prisotnosti parazitov, zdravniku. 
 
V levkocitni krvni sliki je bila najpogosteje opisana sprememba hiposegmentacija jeder 
nevtrofilnih granulocitov (12 udeležencev). 
V eritrocitni krvni sliki sta bili najpogosteje opisani anizocitoza (50 udeležencev) in 
poikilocitoza (21 udeležencev) eritrocitov. 3 udeleženci so navedli prisotnost Howell-
Jollyevih telesc. Domnevamo, da so jedra parazitov malarije, ki po velikosti in barvi deloma 
ustrezajo H.-J. telescem, zamenjali za  H.-J. telesca.  
V trombocitni krvni sliki sta bili najpogosteje navedeni spremembi: anizocitoza 
trombocitov (35 udeležencev ) in prisotnost velikih trombocitov (31 udeležencev). 
 
 


