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Blast       Promielocit 
 

     
Mielocit       Metamielocit 
      

     
Paličasti nevtrofilni granulocit s toksičnimi granul. Hipogranulirani bozofilni granulocit 



 

 

    
Hipogranulirani bozofilni granulocit   Hipogranulirani bozofilni granulocit, veliki trombocit 
 

   
Dakriociti      Gigantski trombocit 
 
 
 
 
      
OPIS: 

V vzorcu krvi za mikroskopsko DKS 2020/4, 75-letnega moškega, so bile prisotne  blaga levkocitoza 
(12,9 x 109/L), nevtrofilja, limfopenija in bazofilija. Prisotni so bili posamezni blasti in številni nezreli 
granulociti vseh razvojnih stopenj (promielociti, mielociti in metamielociti) ter večji delež paličastih 
nevtrofilnih granulocitov. Posamezni nevtrofilni granulociti so imeli toksične granulacije. Pomnoženi so 
bili bazofilni granulociti, nekaj med njimi je imelo izrazito hipogranulirano citoplazmo. 
Večina parametrov eritrocitne krvne slike je bilo izven ORV za odrasle moške. Na prisotnost anemije 
kažejo znižana koncentraciji eritrocitov (3,28 x 1012/L), hemoglobina (91 g/L) in vrednost hematokrita 
(0,287). Vrednosti MCH in MCHC sta bili normalni, medtem ko je bila vrednost RDW blago povečana (15,7 
%). Morfološka odstopanj v eritrocitni krvni so bila: blaga anizocitoza, blaga poikilocitoza, blaga 
polikromazija, posamezni dakriociti in posamezni makrociti.   
Številčna koncentracija trombocitov je bila normalna (225 x 109/L). Prisotna je bila blaga anizocitoza 
trombocitov s posameznimi velikimi in posameznimi gigantskimi trombociti.  
 



 

 
REZULTATI 
Rezultate je oddalo 99 udeležencev. Pri rezultatih diferenciacije ni bilo večjih odstopanj izven ciljnih 
območij, razen pri bazofilnih granulocitih. Manjša odstopanja so bila pri rezultatih za mielocite, 
metamielocite, paličaste in segmentirane nevtrofilne granulocite.  
Tokrat so morfološko izrazito odstopali bazofilni granulociti, nekaj med njimi je imelo izrazito 
hipogranulirano citoplazmo, tako da so bili posamezni med njimi komaj prepoznavni kot bazofilci. 
Verjetno je to razlog, da je 20 udeležencev navedlo število, ki je bilo pod spodnjo mejo ciljnega območja. 
Hipogranulacijo citoplazme so označili le 4 udeleženci, 6 pa jih je hipogranulacijo citoplazme bazofilcev 
zabeležilo v komentarju. 
 
Del aplikacije, ki je namenjen beleženju morfoloških sprememb v levkocitni krvni sliki, ni namenjen 
izključno nevtrofilnim granulocitom, ampak se odstopanja v morfologiji eozinofilcev in bazofilcev prav tako 
lahko zabeležijo v tem segmentu.  
 
Pri opisu levkocitne krvne slike je 70 udeležencev zabeležilo toksične granulacije in 20 
hiposegmentacijo jeder. 
Pri opisu eritrocitne krvne slike je 85 udeležencev zabeležilo anizocitozo, 53 pokilocitozo, 40 dakriocite, 
37 polikromazijo  in 35 hipokromijo. 
Pri opisu trombocitne krvne slike je anizocitozo trombocitov navedlo 83, velike trombocite 92 in 
gigantske trombocite 63 udeležencev.  
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