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OPIS 
V mikroskopski DKS 4/2015 smo imeli številčno koncentracijo levkocitov znotraj 
orientacijskih referenčnih vrednosti (4,8 x 109/L). Prevladovali so nevtrofilni granulociti, 
delež paličastih nevtrofilnih granulocitov je bil nad 5 %. Hiposegemntacija jedra je bila 
opazna pri nekaj in toksične granulacije pri posameznih nevtrofilnih granulocitih. 
Številčna koncentracija eritrocitov je bila prav tako znotraj referenčnih vrednosti za odrasle 
moške (4,80 x 1012/L), tudi ostali parametri eritrocitne krvne slike so bili znotraj referenčnih 
vrednosti (Hb 153 g/L, MCV 92,3 fL, RDW 12,5 %). V eritrocitih so bili prisotni paraziti 
malarije, vrste Plasmodium falciparum, razvojna oblika zgodnji trofozoit. Druge 
razvojne oblike niso bile prisotne. Posamezni paraziti so bili nameščeni povsem na robu 
eritrocitov (5. in 6. slika), kar je morfološka značilnost prav te vrste in teh oblik pri okužbi z 
drugimi vrstami plazmodijev ne vidimo. Parazitemija je bila nizka (0,6 %), kar za to vrsto ni 
značilno.  
Številčna koncentracija trombocitov je bila znižana, kar je pogosta laboratorijska značilnost 
malarije. V trombocitni krvni sliki je bila prisotna blaga anizocitoza trombocitov, ki se je 
kazala s prisotnostjo posameznih velikih in gigantskih trombocitov.  
 
REZULTATI 
Rezultate mikroskopske DKS je oddalo 101 udeležencev.  
 
V levkocitni krvni sliki je bila najpogosteje navedena morfološka                         
sprememba toksične granulacije (56 udeležencev), 21 udeležencev je zabeležilo tudi 
hiposegmentacijo jedra in 15 vakuolizacijo citoplazme. 
V eritrocitni krvni sliki je bila najpogosteje opisana sprememba anizocitoza (52 
udeležencev; vrednost RDW je bila sicer normalna). 
73 udeležencev je navedlo anizocitozo trombocitov, 69 prisotnost velikih in 15 
gigantskih trombocitov. 
V 19 laboratorijih so pri diferenciaciji in pregledu razmaza opazili parazite malarije. 
Vzork tako nizkemu številu je v prvi vrsti verjetno nizka parazitemija in manj izkušenj z 
malarijo, ki je pri nas dokaj redka in eksotična bolezen. Pregled obarvanega krvnega 
razmaza je še vedno »zlati standard« med laboratorijskimi metodami za dokaz malarije.  
Pri tokratni kontroli so bile večje razlike pri opredeljevanju nevtrofilnih granulocitov 
med paličaste in segmentirane. Za ločevanje med tema dvema razvojnima oblikama 
nevtrofilnih granulocitov obstajajo različni nestandardizirani kriteriji, poleg tega ima tukaj 
pomembno vlogo tudi subjektivni dejavnik, ki vpliva na odločitev. Problematika ločevanja oz. 
razlike pri opredeljevanju med paličastimi in segmentiranimi nevtrofilnimi granulociti obstaja 
v laboratorijih po vsem svetu. Prav zaradi tega smo tokrat za ti dve skupini postavili širše 
meje ciljnih območij. 
 
 
 


