
SNEQAS: DIFERENCIALNA KRVNA SLIKA 4/2013 

     
        Hipersegmentirani nevtrofilni granulocit                  Plazmatka  

             
        Reaktivni limfocit                                     1: Monocit, 2: Metamielocit 

              
     Promielocit            1: Plazmatka, 2: Rulo formacija, 3: Akantocit  

           
        1: Ehinocit                                                     1: Akantocit, 2: Ehinocit, 3: Rulo formacija 
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OPIS 
V mikroskopski DKS 4/2013 smo imeli blago povečano številčno koncentracijo levkocitov (13,5 
x 109/L), prevladovali so segmentirani nevtrofilni granulociti, posamezni s 
hipersegmentiranimi jedri in toksičnimi granulacijami. Prisotni so bili tudi posamezni 
paličasti nevtrofilni granulociti in posamezni nezreli granulociti (promielociti, mielociti in 
metamielociti). Plazma celic je bilo 0-5 %. 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila zmanjšana (2,86 x 1012/L), prav tako koncentracija 
hemoglobina (94 g/L) in blago povečana je bila tudi vrednost RDW (18,0 %). Prisotni so bili 
posamezni eritroblasti (0-3/100 levkocitov). Morfološke spremembe v eritrocitni krvni sliki: 
blaga anizocitoza in poikilocitoza eritrocitov (maloštevilni ehinociti, posamezni 
akantociti in fragmentirani eritrociti) in blaga polikromazija. Nakazovale so se 
spremembe v razporeditvi eritrocitov, kot rulo formacije, v posameznih formacijah je bilo 3 
do 5 eritrocitov. 
Številčna koncentracija trombocitov je bila zmanjšana (120 x 109/L). Spremembe v 
trombocitni krvni sliki so bile: blaga anizocitoza trombocitov, posamezni veliki trombociti 
in posamezni skupki trombocitov. 
Prisotne so bile tudi posamezne celice v apoptozi z značilnimi piknotičnimi jedri. 
 
REZULTATI 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 101 udeležencev. Pri 73 udeležencih so bili rezultati 
DKS znotraj ciljnih območij, medtem ko je imelo rezultate zunaj ciljnih območij 28 
udeležencev. Napake so bile: najdba blastov in/ali atipičnih limfocitov; večje število bazofilcev 
(7 %, 1 udeleženec) in eozinofilcev (42 %, 1 udeleženec); precenjeno število paličastih 
nevtrofilcev, reaktivnih limfocitov in plazmatk; zamenjava plazmatk z reaktivnimi limfociti; ...  
V levkocitni krvni sliki so bile najpogosteje opisane naslednje spremembe: 
hipersegmentacija jeder nevtrofilnih granulocitov (56 udeležencev) in toksične 
granulacije (31 udeležencev). 
V eritrocitni krvni sliki so bile najpogosteje opisane naslednje spremembe: anizocitoza 
eritrocitov (76 udeležencev), poikilocitoza (69 udeležencev), ehinociti (54 udeležencev), 
polikromazija  (41 udeležencev) in fragmentirani eritrociti (25 udeležencev). 12 
udeležencev je navedlo tudi prisotnost akantaocitov in 13 udeležencev rulo formacije. 
45 udeležencev je navedlo anizocitozo trombocitov in 27 prisotnost velikih 
trombocitov, skupke trombocite je navedlo 10 udeležencev. 
 
Pri opisu morfoloških sprememb še vedno ugotavljamo neskladja s Priporočenimi postopki 
za mikroskopski pregled krvnega razmaza (SZKK, Ljubljana, 2012). 
 
Spodaj so zapisani neustrezni izrazi, zraven pa pravilnejši izrazi, s katerimi bi jih lahko 
nadomestili. 
- izrazita makrocitoza= izrazita anizocitoza, številni makrociti 
- blaga hipersegmentacija nevtrofilcev= hipersegmentacija jeder pri posameznih nevtrofilnih 
granulocitih 
- redki makrociti= posamezni makrociti 
- posamezni polikromatični= blaga polikromazija eritrocitov 
- blaga toksična granulacija= toksične granulacije pri posameznih nevtrofilnih granulocitih 
- zmerna mikrocitoza/makrocitoza= zmerna anizocitoza, maloštevilni mikrociti/makrociti 
- različno veliki trombociti= anizocitoza trombocitov 
- ehinocitoza= posamezni/maloštevilni/številni ehinociti  
 
 
 


