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OPIS 
V vzorcu krvi mikroskopske DKS 2/2018 je bila številčna koncentracija levkocitov blago povečana (15,6 x 109/L). 
Približno polovica je bilo segmentiranih nevtrofilnih granulocitov, prisotni so bili tudi posamezni paličasti 
nevtrofilni granulociti in posamezni nezreli granulociti (metamielociti in mielociti). Posamezni nevtrofilni 
granulociti so imeli hipersegmentirana jedra in pri posameznih so bile prisotne toksične granulacije. Izrazito 
je bil povečan delež monocitov (27–47 %), med katerimi je imela večina izrazito lobulirano ali celo segmentirano 
jedro. Pri posameznih monocitih je bilo opaziti celo paličasto oblikovanost jeder. Večina bazofilnih granulocitov je 
bila hipogranuliranih.  
Številčna koncentracija eritrocitov je bila znižana (2,99 x 1012/L), prav tako koncentracija hemoglobina (86 g/L) in 
vrednost hematokrita (0,263). Vrednosti MCH in MCHC sta bili znotraj orientacijskih referenčnih vrednosti za 
odrasle, medtem ko je bila vrednost RDW povečana (17,9 %). Prisotni sta bili blaga anizocitoza eritrocitov ter 
posamezni bazofilno punktirani eritrociti in zelo redki eritroblasti.   
Številčna koncentracija trombocitov je bila v okviru ORV (194 x 109/L). Prisotna je bila zmerna anizocitoza 
trombocitov s posameznimi velikimi in gigantskimi trombociti. Prisotni so bili maloštevilni skupki 
trombocitov. 
Prisotne so bile posamezne celice v procesu apoptoze. 
 
 
REZULTATI 
Rezultate je oddalo 100 udeležencev. 6 udeležencev je zabeležilo prisotnost blastov (1–3 %) in 11 prisotnost 
atipičnih limfocitov, vendar ti dve skupini celic nista bili prisotni. 40 udeležencev je zabeležilo prenizko število 
monocitov. Vzrok prenizkemu številu monocitov je verjetno v neznačilno oblikovanih jedrih, ki spominjajo na 
jedra segmentiranih nevtrofilnih granulocitov. Prav zaradi tega razloga je imelo 20 udeležencev tudi precenjeno 
število nevtrofilnih granulocitov. 
Pri opisu levkocitne krvne slike je 77 udeležencev zabeležilo prisotnost toksičnih granulacij in 40 
hipersegmentacijo jeder nevtrofilnih granulocitov. Kljub temu, da je bila hipogranulacija citoplazme prisotna 
pri večini bazofilcev in je bila izrazita, so jo zabeležili le 3 udeleženci.  
Pri opisu rdeče krvne slike je anizocitozo eritrocitov zabeležilo 85, hipokromijo 36 in prisotnost BPE 35 
udeležencev. 
Pri opisu trombocitne krvne slike sta bili najpogosteje zabeleženi morfološki spremembi anizocitoza 
trombocitov (62 udeležencev) in prisotnost velikih trombocitov (63 udeležencev). 39 udeležencev je 
zabeležilo tudi prisotnost gigantskih trombocitov in 35 skupke trombocitov.  


