
 
 

 

MIKROSKOPSKA DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA  2021/3                
 
 
 

    
Blast       Blast 

 

    
                           Razpadla celica, blast             Promielocit 
    

    
Hipogranulirana mielocita    Hipogranulacija citoplazme 



 
 

MIKROSKOPSKA DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA  2021/3                
 

     
Hiposegmentacija jedra    Hipersegmentacija jedra 

 
          
      
OPIS 

V vzorcu krvi za mikroskopsko DKS 2021/3, 72-letnega moškega, je bila določena blago povečana 
koncentracija levkocitov (13,8 x 109/L). Prisoten je bil manjši delež blastnih celic in večji delež nezrelih 
granulocitov (promielociti, mielociti in metamielociti). Posamezni zreli granulociti so imeli spremembe v 
segmentaciji jeder, ki so se kazale tako s hiposegmentacijo kot tudi hipersegmentacijo jedra. Pri nekaj 
granulocitih je bila opazna zmanjšana granuliranost citoplazme, ki je bila prisotne tako pri zrelih kot tudi 
posameznih nezrelih nevtrofilnih granulocitih. 
V eritrocitni krvni sliki je bila prisotna anemija z znižanim številom eritrocitov (3,34 x 1012/L), znižano 
koncentracijo hemoglobina (94 g/L) in znižano vrednostjo hematokrita (0,286), medtem ko sta bili 
vrednosti MCHC (330 g/L) in MCH (28,2) znotraj referenčnih območij. Prisotni so bili posamezni 
eritroblasti. Morfološka odstopanja v eritrocitni krvni so bila naslednja: blaga anizocitoza s posameznimi 
makrociti in mikrociti, blaga polikromazija in posamezni bazofilno punktirani eritrociti. 
Številčna koncentracija trombocitov je bila izrazito znižana (22 x 109/L). Prisotna je bila blaga anizocitoza 
trombocitov s posameznimi velikimi trombociti.  
 
 
 
REZULTATI 
Rezultate je oddalo 100 udeležencev. Večina udeležencev (87) je prepoznala blastne celice in jih uvrstilo v 
to skupino, v območju od 1–9 %. 22 udeležencev se je odločilo za uvrstitev med atipične limfocite, prav 
tako v območju od 1–9 %. Morfologija blastnih celic ni bila tako značilna, zato smo kot pravilen rezultat 
upoštevali tudi uvrstitev v skupino atipični limfociti. V tem primeru naj bi bila ta opredelitev opremljena s 
komentarjem z opisom morfologije teh celic. 
Pri opisu levkocitne krvne slike je 36 udeležencev zabeležilo hipersegmentacijo jeder nevtrofilnih 
granulocitov, 24 hiposegmentacijo in 35 hipogranulacijo citoplazme nevtrofilnih granulocitov.  
Pri opisu eritrocitne krvne slike je 80 udeležencev zabeležilo anizocitozo, 65 polikromazijo, 31 
poikilocitozo in hipokromijo eritrocitov, 26 makrocite in 17 mikrocite. 
Pri opisu trombocitne krvne slike je anizocitozo trombocitov navedlo 56, velike trombocite 62 in 
gigantske trombocite 18 udeležencev.  
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