
 
 

 
 

 

PERİFERİK YAYMA PROGRAMI 

MART-2012 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ 

Periferik yayma Mart-2012 döneminde sorulan sorular ve verilen cevaplara göre yapılan 

değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur: 

Soru 1:  Myelosit 

Katılımcıların %14,29’u tarafından doğru tanımlanmış hücre myelosittir. 

Myelositler stoplazmasında azurofilik granüllerin az, sekonder granüllerin 

daha 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). Resimdeki myelositte azurofilik granül yoğunluğu dikkat çekmekle birlikte 

sekonder lila granüller de görülmektedir. Stoplazma amfofiliktir. Nukleus nukleoli içermemektedir. 

Katılımcıların %50’si hücreyi atipik lenfosit olarak değerlendirmiştir. 

Myelositler,  atipik lenfosit dahi olsa tüm lenfositlerden stoplazmalarının 

boyanma özellikleri ile ayırt edilebilirler. Atipik lenfosit stoplazması koyu 

bazofilik, koyu mavi ya da koyu gri-mavi olabilir. Genellikle granül 

içermezler. Nukleusta kromatin yığınları dikkati çeker, bazen de bol 

parakromatin olabilir. Nukleus ve/veya stoplazma farklı büyüklük ve 

şekillerde olabilir ve düzensiz kenarlı olabilirler. Normal lenfosit çekirdeği 

yoğun kromatin ağı içerir ve kenarları tıtırlıdır ve stoplazma soluk ya da gri 

mavi/ soluk bazofiliktir.  Prolenfositlerin çekirdeği homojendir,  tipik olarak 

tek bir nukleoli dikkati çeker ve  nukleus stoplazma oranı 5/1-3/1 dir. Genellikle granül içermemekle birlikte 

nadiren küçük azurofilik granüller görülebilir. Promyelositlerin stoplazmaları yoğun azurofilik granül içerir,  

belirgin olmasa da nukleoli içeren nukleus ince kromatinlidir. 

 

Soru 2: Makropolisit 

Katılımcıların %42,86’sının doğru olarak tanımladığı hücre makropolisittir. 

Segment sayısının 5’ten fazla, genellikle 6-8 olduğu nötrofilllerdir. Resimdeki 

nötrofilde segmentler arasındaki flamentler erimediğinden dejenere nötrofil 

olarak değerlendirilemez. Toksik granülasyon koyu mavi ve büyük mor 



 
 

 
 

 

granüllerin nötrofil stoplazmasındaki yoğunluğunun artması olarak 

tanımlanır. Nötrofil stoplazmasında;  genç ya da matür ayrımı olmaksızın 

granül yoğunluğunun artması ile karakterizedir. 

 

Soru3: Atipik Lenfosit 

Katılımcıların %42,86’nın doğru olarak tanımladığı hücre koyu mavi 

stoplazmalı, nukleusunda kromatin yığılmalarının olduğu, nukleoli içermeyen 

tipik bir orta çapta atipik lensosittir. Atipik lenfositler nukleus büyüklüğü ve 

şekli, nukleus stoplazma oranı ve hücre büyüklüğü değişkenlik gösteren geniş 

bir yelpazede tanımlanabilen hücrelerdir. Stoplazmalarının boyanma özelliği 

bazofiliktir( koyu mavi, koyu bazofiliktir). Nukleoli ya da bazen ince granüller 

içerebilirler. 

Katılımcıların %42,86’sı hücreyi prolenfosit olarak tanımlamıştır. 

Prolenfosit çekirdeğinde mutlaka belirgin bir nukleoli gözlenir (Nadiren 

nukleoli birden fazla olabilir). Nukleusun kromatin yoğunluğu matür 

lenfosite göre daha düşüktür. Stoplazmasının mavi olması bu hücrelerin 

tipik özelliğidir. Nukleus stoplazma oranı 5/1-3/1’dir. Blastik hücrelerde 

çekirdek stoplazma oranı 7/1-4/1 dir. Stoplazma daima bazofiliktir 

genellikle koyu bazofilikitr. Genellikle nukleoli içeren çok ince kromatin ağı 

olan nukleus kontürleri regüler ya da irregüler olabilir. 

 

Soru 4: Howel Joly Cisimciği 

Katılımcıların %100 ünün doğru olarak tanımladığı resimdeki eritrosit içi 

cisim; DNA parçası olan, koyu bazofilik boyanan Howel Joly cisimciğidir.  

Yaklaşık 1 µm çapında düzgün küresel 

formdadır. Genellikle tek olarak görülse de 2-

3’lü gruplar halinde de görülebilir. Dalak 

yokluğunda ya da hipofonksiyonunda ve 

diseritropoetik anemide görülürler. 

 

 



 
 

 
 

 

Soru 5: Metamyelosit 

Katılımcıların %85,71’inin doğru olarak tanımladığı hücre metamyelosittir. 

Stoplazması amfofilik olup oldukça yoğun sekonder  lila granüller ve çok 

daha az olarak azurofilik granüller içermektedir. Nukleus yuvarlak şeklini 

kaybetmiştir. Band nötrofillerde stoplazma daha matür özellikler gösterir ve 

nukleus basık oval ya da böbrek formunu tamamen yitirmiş bükülmüş 

çubuk görünümdedir. Pelger-Huet Nötrofil iki küresel çekirdeğin yan yana 

ya da ince bir flament ile birbirine bağlı göründüğü nötrofillerdir. 

Özellikle Hemoglobin, Hematokrit ve Eritrosit sayısı 

parametrelerinde katılımcıların oldukça yakın sonuçlar vererek 

düşük CV’ler elde edildiği görülmüştür ve bu kan sayımı 

harmonizasyonu yönünden sevindirici bir bulgudur. Lökosit ve 

Trombosit parametrelerinde ise aynı düzeyde olmasa da genel 

olarak iyi bir uyum olduğu görülmektedir. 

Burada katılımcıların ve programın amacının diğer parametrelerde 

elde edilmiş olan harmonizasyonun Trombosit ve Lökosit 

parametreleri için de sağlanması olmalıdır. 
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