
 
 

 
 

 

PERİFERİK YAYMA PROGRAMI 

EYLÜL-2012 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ 

Daha önceki dönemler de dikkate alındığında, özellikle myeloid serinin genç hücrelerinin tanınmasında daha 

dikkatli olunması gerektiği görülmektedir. Periferik yayma Eylül-2012 döneminde sorulan sorular ve verilen 

cevaplara göre yapılan değerlendirmeler: 

Soru 1:  Eozinofil  

Soru katılımcıların %90,48’i tarafından doğru cevaplanmıştır. Eozinofil, 
genellikle iki lobtan nadiren daha fazla segmentayon gösteren nukleusu 
ve stoplazmasındaki yoğun tipik portakal-kırmızı uniform garanülleri ile 
dikkat çekerek kolaylıkla tanınan bir hücredir.  

Katılımcıların %9,52’si Pelger-Huet Anomalisi (nuklesu ya da hücresi)   

olarak tanımladığı resimdeki hücre tipik bir Eozinofildir. Ancak katılımcı 
yanılgısının, resimdeki Eozinofilin nukleus yapısından  (birbirine yakın 
olmasa da iki küresel lobun birbirine ince bir flamentle bağlı olmasından) 
kaynaklandığı kuvvetle muhtemeldir. Pelger-Huet Nukleusu ya da 
Anomalisi otozomal dominant kalıtım gösteren nuklear sagmentasyon 
anomalisi olup tüm nötrofilleri etkilemektedir.  Homozigot bireylerde 
Matür Nötrofiller unilobuler nukleusa sahiptir. İki küresel lobun birbirine 
yakın ve bazen yapışık görünmesi, ince bir flamentle bağlı olmaları bu 
nötrofillerin kolaylıkla tanınmasına olanak tanır. Stoplazmasındaki 
granüller oldukça ince ve küçüktür.  

 

Soru 2: Plazma Cell 

Soru katılımcıların %85,71’i tarafından 
doğru olarak cevaplanmıştır. Resim- deki 
hücre tipik bir matür Plazma Cell olup 
nukleusu küresel ve ekzantrik 
yerleşimlidir ve nukleoli görülme-
mektedir. Plazma hücreleri küresel ya da 
ovaid nukleusu olan, nukleus 
stoplazma oranı 1/2 olan, genellikle 
kemik iliği, lenf nodu, dalak, gastrointestinal sistem ve konnektif 
dokularda gözlenmekle birlikte nadiren periferik dolaşımda da gözlenen hücrelerdir. Stoplazmaları gri-mavi 
ve koyu bazofiliktir, granül içermez. Stoplazmada açık boya alan perinuklear hof denilen parlak bir zon 
bulunur. 

 



 
 

 
 

 

Soru3: Sickle Cell 

Katılımcıların neredeyse tamamının doğru olarak 
tanımladığı hücreler Sickle Cell’dir. Deoksijene 
Hemoglobin S’in polimerizasyon /jelesyonu 
sonucu içinde bulunduğu eritrositin şeklini 
değiştirmesi ile oluşan hücrelerdir. Keskin kenarlı bir şekilleri ve görüntüleri vardır. Pencil cell ise Ovalocyte 
(Elliptocyte) tiplerinden biridir ve künt uçları vardır. Pencil Cell de keskin bir kenar ya da uç asla gözlenmez. 

 

Soru 4: Metamyelosit  

Katılımcıların %66,67’inin doğru olarak tanımladığı hücre metamyelosittir. Stoplazması 
amfofilik olup oldukça yoğun sekonder  lila granüller ve çok daha az olarak azurofilik 
granüller içermektedir. Nukleus küresel şeklini kaybetmiştir ve genellikle küresel nukleusun 
yarısı kalmış gibi görünür. Nukleus stoplazma oranı 5/1-1/1 arasında değişkenlik 
gösterebilir. Nuklear kromatin yığıntı halinde ve girintilidir. 

Katılımcıların yanlış cevapları iki şıkta toplanmıştır.  

Band nötrofillerde stoplazma daha matür özellikler gösterir, granüller daha küçük –
incedir ve nukleus;  basık oval ya da böbrek formunu tamamen yitirmiş ve bükülmüş 
çubuk görünümdedir. C-S ya da U şeklinde olabilir ancak asla flament gözlenmez. 

Myelositler ise stoplazmasında azurofilik granüllerin metamyelosite  göre daha fazla, 
sekonder granüllerin daha az yoğun olduğu, nukleus stoplazma oranı 2/1 -1/1 arasında 
olan, oval ya da küresel, myeloid seriden genç hücrelerdir. Nukleus yuvarlak olup hafif 
eksantrik yerleşimli olabilir ve bazen stoplazmada, çekirdeğin kenarında granüllerin 
azlığı ile kendini belli eden parlak bir alan gözlenebilir (golgi aparatının yerleşimi ile uyumlu).  

 

Soru 5: Nötrofil, toksik granulasyon 

Katılımcıların %76,19 unun doğru olarak tanımladığı 
hücre toksik granülasyon gösteren Nötrofildir. 
Eozinofilik hücrelerde granüller portakal-kırmızı, 
bazofilik hücrelerde garanüller koyu bazofilik boyanır 
ve hücrenin çekirdeğini gözlemlemeyi dahi zorlaştırır. 

Toksik granülasyonda; primer granüllere benzeyen koyu mavi ve büyük mor 
stoplazmik granüller bulunur. Bu post mitotik nötrofil prekürsörlerinin aktivasyonuna yol açan her durumda 
oluşabilir (enfeksiyon, travma, ateş). Band, metamyelosit ve nötrofillerde gözlenir. 
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