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ลักษณะเซลล immature monocytes (monoblast และ promonocyte) ในสเมียรเลือด 
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 การจําแนกชนิดของเซลล immature monocytes (monoblast และ promonocyte) โดยการดูรูปราง
ลักษณะของเซลล (cell morphology) ดวยกลองจุลทรรศน อาจทําไดคอนขางยากเนื่องจากลักษณะของเซลลสายนี้
มีความหลากหลายคอนขางมาก โดยเฉพาะในเซลลท่ีมีความผิดปกติ เชน leukemic cells ซึ่งอาจพบลักษณะ
ใกลเคียงกับเซลลอื่นๆ ได แต immature monocytes เหลานี้ก็ยังมีความสําคัญในการชวยวินิจฉัย myeloid 
neoplasms ซึ่งการนับรอยละของจํานวน blast สามารถนับรวม monoblast และ promonocyte เขาดวยกันได 
สําหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน acute myeloid leukemia (AML) ชนิด acute monoblastic leukemia, 
acute myelomonocytic leukemia และ acute monocytic leukemia จะมีรอยละของเซลลตัวออนแตกตางกัน 
แตอยางไรก็ตาม AML แตละชนิดเหลานีต้องมี blast ท้ังหมดอยางนอยรอยละ 20 ข้ึนไป นอกจากนี้ การแยก 
promonocyte ยังมีความสําคัญสําหรับการชวยวินิจฉัยโรค chronic myelomonocytic leukemia (CMML) อีก
ดวย 
 โดยท่ัวไปเซลล immature monocytes ท่ีพบในสเมียรเลือดผูปวยมักมีลักษณะดังนี้ monoblast เปน 
blast ขนาดใหญ ประมาณ 4-6 เทาของ small lymphocyte มักมีขนาดใหญกวา myeloblast ลักษณะ นิวเคลียส
กลม หรือรี โครมาตินละเอียดแตสานกันหลวมๆ หรือโปรง (lazy chromatin) บางเซลลเห็น นิวคลีโอไลได 1-2 อัน 
ปริมาณไซโตพลาสซึมคอนขางมากติดสีฟาออนหรือฟา-เทา บางเซลลอาจเห็นคลาย pseudopod ยื่นออกมาได อาจ
พบ azurophilic granules จํานวนเล็กนอย หรือพบ vacuole ไดในบางเซลล สัดสวน N:C ratio ประมาณ 6:1- 4:1 
บางครั้งอาจพบ Auer rod ได แตไมบอยนัก  
 Promonocyte เปนเซลลท่ีก้ํากึ่งระหวางระยะ monoblast กับ monocyte โดยเซลลมีขนาดใหญ ลักษณะ
คลาย monoblast แตนิวเคลียสมีลักษณะ irregular มากกวานิวเคลียสของ monoblast เชน เปนรอง หรือรอยพับ 
บิดเบ้ียว    (folded/grooved/contorted/convoluted)  โครมาตินละเอียด   อาจเห็นนิวคลีโอไลได     ปริมาณ
ไซโตพลาสซึมมากแตมักมีสีออนกวาระยะ monoblast อาจพบ azurophilic granules และ vacuole ไดในบาง
เซลล การแยก monoblast และ promonocyte จากสเมียรทําไดคอนขางยาก ดังนั้น ใน hematological 
neoplasms โดยเฉพาะในกรณี AML ใหนับเซลลท้ังสองชนิดรวมกันได เนื่องจากจัดไดวา promonocyte มี
ความสําคัญทางคลินิกเทียบเทากับ monoblast  (รูป A, B) 
 สําหรับ monocyte เปนเซลลขนาดใหญท่ีสุดในเม็ดเลือดขาวตัวแกท้ัง 5 ชนิด นิวเคลียส มีรูปรางไดหลาย
แบบ เชน รูปรางคลายไต รูปเกือกมา หรือรอยพับคลายรูปรางสมอง โครมาตินจัดเรียงเปนเสนเล็กๆ โปรง แตมี
ลักษณะหยาบกวาของ immature monocyte การติดสีของไซโตพลาสซึม ติดสีเทาอมฟาออนและมีเม็ดละเอียด
คลายฝุนจํานวนมาก บางเซลลอาจพบ azurophilic granules สีแดงมวงจํานวนเล็กนอย อาจมี vacuole รวมดวยได 
 การดูสเมียรเลือดของผูปวย hematological neoplasms บางรายพบวา ลักษณะเซลล immature 
monocyte มีสวนคลายกับ promyelocyte ซึ่งปกติพบสวนใหญใน acute promyelocytic leukemia ทําใหแยก
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ชนิดเซลลไดยาก  โดยเฉพาะในรายท่ี  immature monocyte  (monoblast และ promonocyte)   มีลักษณะ
แกรนูลเดนชัดจํานวนมากในเซลล (รูป B) ดังนั้น ในเบ้ืองตนจึงควรดูลักษณะสเมียรเลือดโดยรวมกอน กลาวคือ ดู
ลักษณะเซลลท้ังหมดดวยกําลังขยาย 400x (HPF) ดูไปท่ัวๆ สไลด เพื่อพิจารณาลักษณะของเซลลสวนใหญวามีความ
คลายหรือแตกตางกัน ในกรณีท่ีพบเซลลตัวออนท่ีมีแกรนูลจํานวนมาก ใหพิจารณาลักษณะอื่นประกอบดวย เชน 
ขนาดเซลล การเรียงตัวของเสนใยโครมาติน N:C ratio นิวคลีโอไล โดยเฉพาะในกรณีท่ีสงสัยวาเซลลเปนชนิดใด
ระหวาง monoblast/promonocyte หรือ promyelocyte ใหพิจารณาลักษณะของนิวเคลียส โดย immature 
monocyte จะมีเสนใยโครมาตินโปรง  สวน promyelocyte เซลลมีขนาดปานกลางถึงใหญ นิวเคลียสกลมหรือรี โคร
มาตินละเอียด (รูป C) อีกประการหนึ่ง promyelocyte ท่ีพบใน acute promyelocytic leukemia (APL) อาจมี
นิวเคลียสผิดปกติ เชน นิวเคลียสรูป bilobed หรือ monocytoid ได นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีเซลลผิดปกติ เชน 
abnormal monocyte อาจทําใหดูคลาย promonocyte ได ตองพิจารณาโครมาตินออนแกรวมดวย ถึงแมวาการ
แยกชนิดของเซลลดวยการดู morphology จะไมสามารถระบุชนิดเซลลไดแมนยํานัก โดยเฉพาะเซลลท่ีมีความก้ํากึ่ง
กัน และปจจุบันมีวิธีท่ีแมนยําชวยจําแนกชนิดของเซลล ไมวาจะเปนวิธีการทาง flow cytometry, cytogenetics 
หรอื วิธีการทาง molecular อยางไรกต็าม การทดสอบเหลานี้ตองใชเวลาระยะหนึ่งในการรอผลการทดสอบ ดังนั้น 
หากผูปฏิบัติงานสามารถดูลักษณะเซลลเปนแนวทางเบ้ืองตน ก็จะมีประโยชนในแงของแนวทางในการรักษาผูปวยซึ่ง
กอใหเกิดประโยชนสูดสุดกับผูปวยตอไป  
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