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Megakaryocyte fragment และ micromegakaryocyte พบได้ บ่ อ ยในสเมี ย ร์เลื อ ดของกลุ่ ม โรค
myeloproliferative neoplasm (MPN) เช่ น CML, PV, ET และ PMF รวมทั้ ง ใน ระยะ accelerated
phase หรือ transformation ของ MPN นอกจากนี้ยังพบได้ในสเมียร์เลือดของกลุ่มโรค myelodysplastic
syndrome (MDS) และอาจพบได้บ้างในสเมียร์เลือดของเด็กทารกแรกคลอด โดยเฉพาะเด็กทารกที่คลอด
ก่อนกาหนด แต่จะพบได้ยากในสเมียร์เลือดของคนปกติ ลักษณะสาคัญของเซลล์ดังกล่าวมีดังนี้
Megakaryocyte fragment มีชื่อเรียกอืน่ ๆ เช่น bare megakaryocyte nucleus,
megakaryocyte nucleus และ denuded megakaryocyte ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่เหลือเฉพาะ nucleus ของ
mature megakaryocyte เกิดจากการที่ส่วนของ cytoplasm สร้างเกล็ดเลือดไปหมดแล้ว จึงเหลือเฉพาะ
ส่วนของ nucleus ไว้ ขนาดของ nucleus มีความแตกต่างกันได้ในแต่ละสเมียร์เลือด มักพบเป็นนิวเคลียสที่
สมบูรณ์ รูปร่างกลมหรือรี ภายในพบลักษณะ lobe ที่พับซ้อนทับกัน โดยทั่วไปมักพบประมาณ 1-4 lobes
ลักษณะโครมาตินหยาบ แน่น (condense) และจับเป็นก้อนๆ (clumped) อาจพบโครมาตินติดสีน้าเงินเข้ม
(hyperchromatic) เนื่องจากเซลล์กาลังเข้าสู่การตายแบบ apoptosis (รูป 1) อนึ่ง ในบางตารารวมเอา
giant platelet ไว้ในกลุ่มของ megakaryocyte fragments ด้วย แต่ในบางตาราที่กล่าวถึง
megakaryocyte fragments ที่พบใน MPN หมายถึง nucleus ของ mature megakaryocyte เท่านั้น
สาหรับ micromegakaryocyte ที่พบได้ในสเมียร์เลือดมีหลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยเป็นเซลล์กลมเล็ก
ขนาด 7-20 µm หรือ ขนาดใกล้ เคีย งกับ myeloblast นิ วเคลี ยสลัก ษณะกลมหรื อรี มัก พบเป็น นิ วเคลีย ส
เดี่ยวๆ (รูป 2A) แต่อาจจะพบ micromegakaryocyte ชนิดที่มี 2 นิวเคลียสได้ จึงทาให้เซลล์ใหญ่กว่าชนิด
นิวเคลียสเดี่ยวเป็นสองเท่า (รูป 2B) micromegakaryocyte บางเซลล์มีนิวเคลียสติดสีน้าเงินเข้ม โครมาติน
แน่น ปริมาณไซโตพลาสมพบได้ตั้งแต่น้อยจนถึง มาก สีไซโตพลาสมเป็นสีฟ้าหรือน้าเงิน มักพบเกล็ดเลือด
budding ออกจากไซโตพลาสม ในคนไข้ที่เป็น CML transformation มักพบ micromegakaryocyte ชนิด
นิวเคลียสเดี่ยว ขนาดเล็กใกล้เคียงกับ small lymphocyte ลักษณะไซโตพลาสมพบ cytoplasmic bleb
ดังรูป (รูป 2C)
ส่ ว นเซลล์ อื่ น ๆ ในกลุ่ ม platelet precursors ที่ พ บได้ ในสเมี ย ร์ เ ลื อ ดและอาจท าให้ สั บ สนกั บ
megakaryocyte fragment เช่น megakaryoblast, promegakaryocyte และ mature megakaryocyte
มีข้อสังเกต ดังนี้
Megakaryoblast ขนาดประมาณ 15-20 µm ลักษณะคล้าย myeloblasts ทาให้แยกจากกันได้ยาก
ต้องอาศัยการดูลักษณะเซลล์ร่วมกับการตรวจ immunophenotye เซลล์มี N:C ratio สูง โครมาตินหยาบ
แต่ไม่มีลักษณะของ clumping มักพบ nucleoli ได้ ไซโตพลาสมติดสีน้าเงิน บางเซลล์พบ cytoplasmic
blebs แต่ยังไม่สร้างเกล็ดเลือด megakaryoblasts พบได้ใน acute megakaryoblastic leukemia เช่น

acute megakaryoblastic leukemia ที่มี t(1;22)(p13.3;q13.1) หรืออาจพบในเด็ก Down’s syndrome
ที่เป็น acute megakaryoblastic leukemia นอกจากนี้ยังพบ megakaryoblast ได้ใน megakaryoblastic
transformation มาจากโรคในกลุ่ม MPN (รูป 3A, 3B)
Promegakaryocyte มักมีขนาดใหญ่กว่า megakaryoblast โดยมีขนาดประมาณ 25-30 µm เซลล์
กลมหรือรี N:C ratio สูง นิวเคลียสมักมีรูปร่างเป็น bilobes หรือคล้ายเกือกม้า แต่ละ lobe รูปร่างกลมหรือรี
ขนาดใกล้เคียงกันโดยมี การเชื่อมกันของ lobes โครมาตินหยาบและเริ่มมี clumping ปริมาณไซโตพลาสม
น้อย ติดสีน้าเงินจาง promegakaryocyte อาจพบได้ใน acute megakaryoblastic leukemia (รูป 4)
Mature megakaryocyte เป็ น เซลล์ ก ลมหรือ รี ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในไขกระดู ก มั ก มี ข นาดใหญ่
ประมาณ 40-80 µm มี N:C ratio ต่า นิวเคลียสมีหลาย lobes (4, 8, หรือ 16 lobes) โครมาตินหยาบ ทึบ
แน่น และมี clumping ไซโตพลาสมมีปริมาณมาก ติดสีชมพู พบ proplatelets ในไซโตพลาสม แต่บางเซลล์
อาจพบการติดสีไซโตพลาสมบริเวณใกล้นิวเคลียสเป็นสีฟ้าจาง ในขณะที่ส่วนรอบนอกติดสีชมพู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความอ่อนแก่ของระยะ mature megakaryocyte นั้นๆ mature megakaryocyte พบได้ในกลุ่ม โรค MPN

และ MDS (รูป 5)
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