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Pacientka referována s podezřením na akutní leukemii na hematologické pracoviště
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Závěr

Odhalena pseudotrombocytopenie bez nutnosti dalšího vyšetřování či léčby, nepravidelnosti v bílé řadě v 

důsledku infekce horních cest dýchacích.
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- Jedná se o in vitro efekt bez jakéhokoli klinického významu



Děkuji za pozornost!


