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Nevtrofilni granulocit-toksične granulacije       Nevtrofilni granulocit-hiposegmentacija jedra 
 

   
Eritroblast (diseritropoetične spremembe)    1-sferocit, 2-tarčasti eritrocit, 3-makrocit   
 

   
Howell-Jollyevo telesce                                  Veliki trombocit 
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OPIS 
V mikroskopski DKS 3/2014 smo imeli povečano številčno koncentracijo levkocitov (16,8 x 
109/L), prevladovali so zreli granulociti. Prisotni so bili tudi posamezni paličasti nevtrofilni 
granulociti in posamezni nezreli granulociti (promielociti, mielociti in metamielociti). Jedra 
pri posameznih nevtrofilnih granulocitih so bila hiposegmentira, pri posameznih so bile 
prisotne toksične granulacije. 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila zmanjšana (2,81 x 1012/L), prav tako 
koncentracija hemoglobina (87 g/L) in vrednost hematokrita (0,258) ter RDW (18,4 %), 
medtem ko so bile vrednosti MCV, MCH in MCHC znotraj ORV. Prisotni so bili tudi 
eritroblasti (3-16/100 diferenciranih levkocitov), posamezni med njimi z 
diseritropoetičnimi spremembami (dvojna jedra, zažeta jedra, bazofilne punktacije). V 
eritrocitni krvni sliki je bila prisotna blaga anizocitoza s posameznimi makrociti, ter 
blaga poikilocitoza. Prisotni so bili posameni tarčasti eritrociti in sferociti ter 
posamezni eritrociti z bazofilnimi punktacijami, Howell-Jollyevimi telesci in 
Cabotovimi zankami.  
Trombocitopenija je bila zmerna (87 x 109/L), blaga anizocitoza trombocitov se je 
kazala s prisotnostjo posameznih velikih trombocitov.  
 
REZULTATI 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 101 udeležencev. Tokrat z diferenciacijo celic ni 
bilo večjih težav, saj so bili rezultati znotraj ciljnih območjih pri 81 udeležencih, medtem ko 
je imelo rezultate zunaj ciljnih območij 20 udeležencev. Nekateri so imeli manjša 
odstopanja, ki so se kazala  v previsokem deležu paličastih nevtrofilnih granulocitov in /ali 
nezrelih granulocitov. Posamezni so navedli prisotnost promonocitov, atipičnih limfocitov in 
blastov, ki niso bili prisotni. Nekaj jih je imelo rezultate diferenciacije sicer znotraj ciljnih 
območij, vendar niso navedli prisotnosti eritroblastov.  
V levkocitni krvni sliki so bile najpogosteje opisane naslednje spremembe: toksične 
granulacije (61 udeležencev), hiposegmentacija jeder nevtrofilnih granulocitov 
(12 udeležencev) ter hipersegmentacija jeder nevtrofilnih granulocitov (18 udeležencev).  
V eritrocitni krvni sliki so bile opisane naslednje spremembe: anizocitoza eritrocitov (89 
udeležencev), makrociti (32 udeležencev), poikilocitoza (55 udeležencev), tarčasti 
eritrociti  (40 udeležencev), sferociti (21 udeležencev),  Howell-Jollyeva telesca (30 
udeležencev), bazofilno punktirani eritrociti (22 udeležencev) in Cabotovi obroči 
(12 udeležencev).  
71 udeležencev je navedlo anizocitozo trombocitov in 55 prisotnost velikih 
trombocitov. Gigantske trombocite je navedlo 25 udeležencev, večina jih je navedla 
hkrati z velikimi trombociti.  
 
 


