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V mikroskopski DKS 4/2011 smo imeli izrazito povečano številčno koncentracijo levkocitov 
(69,2 x 109/L). Število levkocitov je bilo povečano zaradi povečane številčne koncentracije 
nevtrofilnih, eozinofilnih in bazofilnih granulocitov. V nevtrofilni granulocitini vrsti je 
prisotno večje število nezrelih celice. Paličasti nevtrofilni granulociti, metamielociti in 
mielociti so številnejši, prisotni pa so tudi posamezni promielociti in blastne celice. 
Posamezni nevtrofilni granulociti so hipersegmentirani, promielociti pa hipogranulirani. Tudi 
med bazofilnimi granulociti opazimo celice z zmanjšanim številom granulacij, ki so lahko 
tudi manj intenzivno obarvane (hipogranulirani bazofilni granulociti).  
V rdeči krvni sliki izrazitih sprememb v morfologiji ni, opazimo blago anizocitozo eritrocitov, 
prisotni so tudi redki eritroblasti.  
Tudi številčna koncentracija trombocitov je izrazito povečana (673 x 109/L). Anizocitoza 
trombocitov je blaga, s posameznimi velikimi trombociti. Prisotni so tudi posamezni skupki 
trombocitov.   
 
Kljub zahtevnejši mikroskopski DKS v tem krogu, so rezultati dobri. Večina laboratorijev 
(91,2 %) je prepoznalo mlajše razvojne oblike nevtrofilne granulocitne vrste (metamielocite, 
mielocite in promielocite). Le v devetih laboratorijih (8,8 %) niso pravilno prepoznali mlajših 
razvojnih oblik in so jih uvrstili med limfocite (trije udeleženci), atipične limfocite (en 
udeleženec), monocite (štirje udeleženci) ali druge celice (en udeleženec). Nekateri 
udeleženci, ki so sicer prepoznali nezrele celice granulocitne vrste, so navedli nepravilno 
razmerje. Najpogosteje je bilo precenjene število promielocitov in mielocitov. V primeru take 
raznolikosti vrst in razvojnih oblik je nujno, da se držimo navodila, ki priporoča, da izvedemo 
mikroskopsko diferencialno sliko na 200 levkocitov. Večje je namreč število diferenciranih 
celic, bolj je rezultat diferenciacije zanesljiv. 
Pri opisu levkocitne krvne slike je bil najpogostejši komentar hipersegmentacija jeder 
nevtrofilnih granulocitov (25,5 %), sledil je komentar toksična oz. groba granulacija pri 15 
udeležencih. Zreli nevtrofilni granulociti nimajo toksičnih granulacij, lahko pa so bili 
zavajajoči hipogranulirani bazofilni granulociti, ki bi jih lahko zamenjali za nevtrofilne 
granulocite s toksičnimi granulacijami. Pri opisu eritrocitne krvne slike je bil najpogostejši 
komentar anizocitoza eritrocitov (27,5 %), sledila je poikilocitoza (13,7%) in prisotnost 
tarčastih eritrocitov (8,8 %). V trombocitni krvni sliki je največ udeležencev opisalo 
anizocitozo trombocitov (23,5 %) in velike trombocite (12,7 %). 
Dva od udeležencev nista podala rezultatov, eden z opombo, da je razmaz slab. 
Tiste udeležence, ki navajate rezultate DKS, kot delež enote 1 ali odstotke v obliki decimalnih 
števil, prosimo, da izražate rezultate v odstotkih, s celimi števili. 
 
 
 
 
 
 

   


