
SNEQAS: DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA 3/2013 

   
    Izrazita anizocitoza eritrocitov, megalocit, sferocit      Bazofilno punktirani eritrocit  

       
    Polikromatični eritrocit         Howell-Jollyevo telesce, eritroblast  

        
    Polikromatični eritrocit, Cabotov obroč                 Hipersegmentirani nevtrofilni granulocit 

    
 Hipersegmentirani eozinofilni granulocit                 Gigantski trombocit, sferocit  



 
 
 
OPIS 
V mikroskopski DKS 3/2013 smo imeli povečano številčno koncentracijo levkocitov (23,1 x 109/L), 
prevladovali so segmentirani nevtrofilni granulociti. Posamezni nevtrofilni granulociti so imeli 
hipersegmentirana jedra, toksične granulacije in vakuolizirano citoplazmo. 
Hipersegmentirana jedra so imeli tudi posamezni eozinofilni granulociti. 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila znotraj mej ORV (4,78 x 1012/L), povečana je bila 
vrednost RDW (22,9 %). V eritrocitni krvni sliki so bile številne spremembe. Prisotni so bili 
ortokromatski in polikromatski eritroblasti, posamezni z diseritropoetičnimi spremembami 
(nepravilno oblikovana, lobulirana jedra). Morfološke spremembe v eritrocitni krvni sliki: izrazita 
anizocitoza eritrocitov (posamezni mikrociti, maloštevilni makrociti, posamezni megalociti), 
zmerna poikilocitoza (posamezni stomatociti, sferociti, ehinociti in fragmentirani 
eritrociti), v eritrocitih so bili prisotni tudi vključki (posamezni bazofilno punktirani eritrociti, 
posamezni eritrociti s Howell-Jollyevimi telesci in Cabotovimi obroči) in blaga 
polikromazija.  
Številčna koncentracija trombocitov je bila zmanjšana (42 x 109/L). Spremembe v trombocitni 
krvni sliki so bile: blaga anizocitoza trombocitov, posamezni veliki trombociti in posamezni 
gigantski trombociti. 
 
REZULTATI 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 101 udeležencev. Pri 81 udeležencih so bili rezultati DKS 
znotraj ciljnih območij, medtem ko je imelo rezultate zunaj ciljnih območij 20 udeležencev, 
vendar so bila odstopanja manjša.  
V levkocitni krvni sliki so bile opisane naslednje spremembe: hipersegmentacija jeder 
nevtrofilnih granulocitov (29 udeležencev), toksične granulacije (38 udeležencev), in 
vakuolizacija citoplazme nevtrofilnih granulocitov (7 udeležencev). Le 2 udeleženca sta 
navedla tudi hipersegmentacijo jeder eozinofilnih granulocitov. 
V eritrocitni krvni sliki so bile opisane naslednje spremembe: anizocitoza eritrocitov (80 
udeležencev), mikrociti (le 10 udeležencev) makrociti (36 udeležencev), megalociti (le 16 
udeleženecev), poikilocitoza (67 udeležencev), stomatociti (27 udeležencev), ehinociti (27 
udeležencev), sferociti (13 udeležencev), fragmentirani eritrociti (10 udeležencev), Howell-
Jollyeva telesca (22 udeležencev), bazofilno punktirani eritrociti (13 udeležencev), 
Cabotovi obroči (13 udeležencev) in polikromazija eritrocitov (29 udeležencev). 
49 udeležencev je navedlo anizocitozo trombocitov in 29 prisotnost velikih trombocitov, 
gigantske trombocite je navedlo 16 udeležencev. 
 
Rezultati 31 udeležencev so bili brez opisa DKS ali pa je bil ta izredno pomanjkljiv, glede na 
številne spremembe, ki so bile prisotne predvsem v eritrocitni krvni sliki. 
 


