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OPIS 
V mikroskopski DKS 4/2012 smo imeli povečano številčno koncentracijo levkocitov (29,4 x 
109/L), prevladovali so nevtrofilni granulociti. Poleg segmentiranih nevtrofilnih granulocitov, so 
bile prisotne tudi nezrele oblike: paličasti, metamielociti, mielociti in promielociti. Pri nekaj 
nevtrofilnih granulocitih so bile prisotne toksične granulacije, vakuolizacija citoplzme in 
asinhrinizem v dozorevanju citoplazme. Posamezni nevtrofilni granulociti in večina 
eozinofilnih granulocitov so imeli hipersegmentirana jedra. Prisotni so bili številni razpadli 
nevtrofilni granulociti, ki jih je bilo zaradi številnosti potrebno diferencirati v skupino 
Gumprechtove sence. Število Gumrechtovih senc se je precej razlikovala med posameznimi 
področji krvnega razmaza, kot tudi med posameznimi razmazi, zato je ciljno območje precej 
široko (4–38). 
V primeru večje raznolikosti vrst in razvojnih oblik se držimo navodila, ki priporoča, da izvedemo 
diferenciacijo 200 levkocitov. Večje je število diferenciranih celic, bolj je rezultat diferenciacije 
zanesljiv. 
 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila zmanjšana (3,86 x 1012/L). V eritrocitni krvni sliki je 
bila najočitnejša sprememba prisotnost eritroblastov, poleg tega še blaga anizocitoza 
(posamezni mikrociti in makrociti) ter poikilocitoza eritrocitov (posamezni tarčasti, 
maloštevilni ehinociti), posamezni sferociti in blaga polikromazija. Posamezni eritrociti so 
vsebovali tudi vključke: bazofilne punktacije, Cabotove obroče in Howell-Jollyeva 
telesca. 
 
Številčna koncentracija trombocitov je bila 140 x 109/L. Spremembe v trombocitni krvni so bile: 
blaga anizocitoza trombocitov, posamezni veliki trombociti, posamezni gigantski 
trombociti in posamezni skupki trombocitov. 
 
 
REZULTATI 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 102 udeležencev. Pri 58 udeležencih so bili rezultati 
DKS znotraj ciljnega območja, medtem ko je imelo rezultate zunaj ciljnega območja 44 
udeležencev.  
Poleg manjših odstopanj je bilo tudi nekaj večjih napak: podcenjeno število nezrelih 
granulocitov, izražanje Gumprechtovih senc na 100 diferenciranih levkocitov, brez najdbe 
eritroblastov, najdba blastov in najdba večjega števila atipičnih limfocitov, uvrščanje 
eritroblastov med druge celice… 
V levkocitni krvni sliki so bile največkrat opažene naslednje spremembe: toksične granulacije 
(52 udeležencev) in vakuolizacija citoplazme nevtrofilnih granulocitov (19 udeležencev). 
V eritrocitni krvni sliki so bile najpogosteje opažene spremembe: anizocitoza eritrocitov (77 
udeležencev), poikilocitoza (54 udeležencev), ehinociti (44 udeležencev), polikromazija 
eritrocitov (31 udeležencev),  tarčasti eritrociti (25 udeležencev) in sferociti (20 
udeležencev). 
58 udeležencev je navedlo anizocitozo trombocitov in 31 prisotnost velikih trombocitov, 
gigantske trombocite je navedlo 14 udeležencev. 
 
Pri opisu DKS se še vedno uporabljajo neustrezni izrazi kot so: precej, poudarjene 
granulacije, groba granulacija, nekoliko makrocitoze, trombociti so anizocitozni, maloštevilna 
anizocitoza, rahla anizocitoza, tarčaste celice. 
Tiste udeležence, ki navajate rezultate DKS, kot delež enote 1 (npr. 0,55) prosimo, da izražate 
rezultate v odstotkih (npr. 55 %). 
 
Prosimo vas, da pri diferenciaciji in opisu DKS upoštevate Priporočene postopke za 
mikroskopski pregled krvnega razmaza (SZKK, Ljubljana, 2012). 


