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OPIS 
V vzorcu krvi mikroskopske DKS 3/2018 je bila številčna koncentracija levkocitov povečana (20,3 x 109/L). 
Prevladovali so segmentirani nevtrofilni granulociti, prisotni so bili tudi paličasti nevtrofilni granulociti in 
posamezni nezreli granulociti (metamielociti in mielociti). Posamezni nevtrofilni granulociti so imeli 
hiposegmentirana jedra in toksične granulacije.  
Številčna koncentracija eritrocitov je bila znižana (3,01 x 1012/L), prav tako koncentracija hemoglobina (83 g/L) in 
vrednost hematokrita (0,255). Vrednosti MCH in MCHC sta bili znotraj orientacijskih referenčnih vrednosti za 
odrasle, medtem ko je bila vrednost RDW povečana (16,0 %). Prisotni sta bili blaga anizocitoza in 
polikromazija eritrocitov.   
Številčna koncentracija trombocitov je bila v povečana (569 x 109/L). Prisotna je bila zmerna anizocitoza 
trombocitov s posameznimi velikimi in gigantskimi trombociti. Prisotni so bili posamezni trombocitni 
skupki. 
 
 
 
 
REZULTATI 
Rezultate je oddalo 98 udeležencev. 9 udeležencev je zabeležilo prisotnost 1 % blastov in 2 prisotnost 2 % 
atipičnih limfocitov, vendar ti dve vrsti levkocitov nista bili prisotni. Odstotek nevtrofilnih paličastih granulocitov 
udeležencev se je gibal v širokem območju od 1 do 30 %. 25 udeležencev je podalo rezultate za paličaste 
nevtrofilne granulocite nad zgornjo mejo ciljnega območja, 69 znotraj ciljnega območja in 4 pod ciljnim 
območjem. Nevtrofilni granulociti so imeli prekrivajoče se segmente, ki so dali zavajajoč videz 
paličastega jedra. Pri podrobnejšem pregledu je, kljub prekrivanju segmentov, opaziti neizrazite 

posamezne segmente in nakazane zažetke jeder (glej *). 

Pri opisu levkocitne krvne slike je 78 udeležencev zabeležilo prisotnost toksičnih granulacij in 42 
hiposegmentacijo jeder nevtrofilnih granulocitov.  
Pri opisu rdeče krvne slike je anizocitozo eritrocitov zabeležilo 73, polikromazijo 35 in hipokromijo 54 
udeležencev. 
Pri opisu trombocitne krvne slike sta bili najpogosteje zabeleženi morfološki spremembi anizocitoza 
trombocitov (70 udeležencev) in prisotnost velikih trombocitov (78 udeležencev). 27 udeležencev je 
zabeležilo tudi prisotnost gigantskih trombocitov in 47 skupke trombocitov.  
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