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บทนำา

ไมโครพาติเคิล (cell-derived microparticles) คือ สวนของ

ผนังเยื่อหุมเซลลที่มีขนาดประมาณ 0.1-1.5 ไมครอน สรางออก

มาจากผนังเยื่อหุมเซลล (cell membrane) ของเซลลตางๆ อาทิ

เชน เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด เม็ดเลือดขาว และเซลลเยื่อบุผนัง

หลอดเลือด (endothelial cell) ในขณะที่เซลลไดรับการกระตุน

หรือในกระบวนการ apoptosis1-4 ไมโครพาติเคิลสามารถตรวจ

พบไดในกระแสเลือดของคนปกติในระดับต่ำามากประมาณ 81-375 

เซลลตอไมโครลิตร5 และพบระดับไมโครพาติเคิลสูงขึ้นกวา 10-20 

เทาในผูปวยโรคตางๆ เชน โรคหลอดเลือด6-10 โรคธาลัสซีเมีย11 โรค

มาลาเรีย5, 12 โรคเอดส13 เปนตน อีกทั้งยังพบวาระดับไมโครพาติ

เคิลที่สูงขึ้นในโรคเหลานี้ สัมพันธกับผูปวยที่มีความผิดปกติของ

ระบบปจจัยการแข็งตัวของเลือดทำางานมากกวาปกติและกระบวนการ

อักเสบของหลอดเลือด10,14 ชนิดของไมโครพาติเคิลในกระแสเลือด

ของผูปวยแตละโรคแตกตางกันไป เชน ไมโครพาติเคิลจากเยื่อบุ 

ผนังหลอดเลือด (endothelium derived microparticles) สามารถ

ตรวจพบในปริมาณสูงในโรคหลอดเลือดโคโรนารีเฉียบพลัน15 เบา

หวานชนิดที่ 216 ความดันโลหิตสูง17 และ lupus anticoagulant18 

เปนตน นอกจากนี้ไดมีการคนควาพบวาไมโครพาติเคิลจากเยื่อบุ

ผนังหลอดเลือดจะสูงในผูปวยโรคไตระยะสุดทายและมีความเสี่ยง

สูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด19 สวนไมโครพาติเคิลจาก

เม็ดเลือดขาว (leukocyte derived microparticles) ตรวจพบใน

ปริมาณสูงใน เบาหวานชนิดที่ 216 โรคเอดส13 ภยันตรายรุนแรง20 

ภาวะ sepsis21 และ preeclampsia22 ดวยสาเหตุดังกลาวทำาใหการ

ตรวจวัดปริมาณและการตรวจแยกชนิดของไมโครพาติเคิล จึงมี

ความสำาคัญในดานการศึกษาเขาใจกระบวนการเกิดพยาธิสภาพ

ของโรค (pathogenesis) หรืออาจนำามาซึ่งการพัฒนาดานการ

รักษาโรคที่มีสาเหตุจากการทำางานที่ผิดปกติไปของไมโครพาติ

เคิลในลำาดับตอไป

คำาจำากัดความและโครงสรางของไมโครพาติเคิล

ไมโครพาติเคิลหรือสวนของผนังเยื่อหุมเซลลที่มีขนาดประมาณ 

0.1-1.5 ไมครอนที่เกิดจากเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด 

หรือ เซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด ลักษณะรูปรางของไมโครพาติเคิล 

มีความหลากหลายไมแนนอน มีทั้งรูปรางกลม รี ที่มีขนาดเล็ก

กวาเกล็ดเลือด ไมโครพาติเคิลถูกสรางขึ้นมาขณะที่เซลลถูกกระ

ตุนหรือกอนเซลลเกิด apoptosis12, 23, 24

ส วนประกอบของไมโครพาติเคิลประกอบดวยฟอสโฟ

ลิปดและโปรตีน โดยฟอสโฟลิปดที่เปนสวนประกอบหลักคือ 

phosphatidylserine และสวนประกอบที่สำาคัญอีกอยางหนึ่งของ

ไมโครพาติเคิลคือโปรตีนจากผิวเซลลตนกำาเนิด (cellular origin) 

ที่แตกตางกันไป เชน CD14 ตรวจพบบนไมโครพาติเคิลที่สรางจาก

โมโนไซต (monocyte derived microparticles) glycophorin 

A หรือ CD235 ตรวจพบบนไมโครพาติเคิลที่สรางจากเม็ดเลือด

แดง (red cell derived microparticles)25 CD42a CD42b 

CD41 CD614, 14, 26, 27  ตรวจพบบนไมโครพาติเคิลที่เกิดจากเกล็ด

เลือด (platelet derived microparticles) และ CD51 CD105 
12 ตรวจพบบนไมโครพาติเคิลที่เกิดจากเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด 

(endothelial cell derived microparticles) เปนตน นอกจาก

นี้ยังมีรายงานวาไมโครพาติเคิลที่เกิดจากเกล็ดเลือดยังประกอบ

ไปดวย glycoprotein หลายชนิด เชน platelet-activating 

factor28 b-amyloid precursor protein29 Ca2+-dependent 

protease calpain30, 31 arachidonic acid32 และ ฟอสโฟลิปด

อีกหลายตัว33,34 ซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับหนาที่ของไมโครพาติ

เคิลทั้งสิ้น และลักษณะสำาคัญที่ทำาใหสามารถแยก ไมโครพาติเคิล 

ออกจากเซลลตนกำาเนิดไดคือ ขนาดของไมโครพาติเคิลจะเล็กกวา

เซลลตนกำาเนิด คือ 0.1-1.5 ไมโครเมตร นอกจากนี้ไมโครพาติ

เคิลจะไมมีสวนของ protein cytoskeleton และไมมีสวนของ 
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nucleic acid ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ใชแยกจาก apoptotic body14

กลไกการสรางไมโครพาติเคิลและการควบคุมสมดุลฟอสโฟไลปด

ของเยื่อหุมเซลล

โครงสรางของเยื่อหุมผนังเซลลประกอบดวยโปรตีนและ lipid 

bilayer ซึ่งปกติการจัดเรียงตัว และการกระจายตัวของฟอสโฟลิปดบน

ผิวเยื่อหุมเซลลเปนลักษณะไมสมมาตร (asymmetric distribution) 

คือ phosphatidylserine และ phosphatidylethanolamine 

สวนใหญจะอยูดานในของเยื่อหุมเซลล (inner leaflet) สวน 

sphingomyelin และ phosphatidylcholine จะเรียงตัวอยูดาน

นอก (outer leaflet)35,36 การเคลื่อนไหวของฟอสโฟลิปดแบบสลับที่

กันของฟอสโฟลิปดที่อยูระหวางผนังเยื่อหุมเซลลชั้นนอกกับฟอสโฟ

ลิปดที่อยูผนังชั้นในเรียกการเคลื่อนไหวแบบนี้วา “flip-flop” การ

เรียงตัวแบบไมสมมาตรนี้เปนคุณสมบัติของเซลลเม็ดเลือดปกติที่

ตองรักษาไว เนื่องจากฟอสโฟลิปดชนิด phosphatidylserine ถา

ปรากฏที่ผนังชั้นนอกจะสามารถกระตุนกลไกการแข็งตัวของเลือด

ไดอีกทั้งยังเปน recognition site สำาหรับ macrophage เพื่อ

จับกินและทำาลายกอนถึงอายุขัย ในภาวะปกติการเรียงตัวของ

ฟอสโฟลิปดจะเปนเชนนี้ดวยการทำางานของเอนไซม flippase35,36 

ในภาวะที่เซลลถูกกระตุนหรือกอนเซลลเกิด apoptosis ระดับ

แคลเซียมในเซลลที่สูงขึ้นซึ่งจะมีผลไปยับยั้งการทำางานของเอนไซม 

flippase แตจะไปกระตุนการทำางานของเอนไซม floppase และ 

scramblase มีผลสง phosphatidylserine ไปยังเยื่อหุมเซลลดาน

นอก ทำาใหเกิดภาวะ phosphatidylserine มากเกินไป เซลลรักษา

การกระจายตัวของฟอสโฟลิปดใหเปนปกติคือแบบไมสมมาตร ดวย 

การปลอย phosphatidylserine สวนเกินเปนไมโครพาติเคิล35,37 

ลองลอยอยูในกระแสโลหิต กระบวนการปลดปลอยชิ้นสวน 

phosphatidylserine สวนเกินบนผนังเยื่อหุมเซลลนี้เรียกวา 

“cell membrane vesiculation” ซึ่งถือวาเปนกลไกพื้นฐานของ

เซลลเม็ดเลือดปกติที่ตอบสนองตอสิ่งเราจากภายนอกแตสำาหรับเม็ด

เลือดแดงตัวแกจะพบวามี phosphatidylserine มาปรากฏอยูที่

ผนังชั้นนอกเปนปริมาณมากจนไมสามารถปลดปลอยออกไปไดทัน

ทั้งหมดทำาใหเม็ดเลือดขาวหรือ macrophage สามารถมาจับกิน

และทำาลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุไดในที่สุด จากการศึกษาวิจัย

พบวาการกระจายตัวแบบไมสมมาตรของฟอสโฟลิปดถูกควบคุม

โดยอาศัยการทำางานของเอนไซมตางๆ ตอไปนี้

Flippase (aminophospholipidtranslocase) เปนเอนไซม

ที่มีความจำาเพาะในการขนสง phosphatidylserine และ 

phosphatidylethanolamine จากเยื่อหุมเซลลสวนนอก (outer 

membrane) เขาสูในเซลล (inner membrane) เปนเอนไซมที่

ตองอาศัย ATP ในการทำางาน และถูกยับยั้งเมื่อปริมาณแคลเซียม

ในเซลล (intracellular calcium) เพิ่มสูงขึ้น38,39

Floppase เปนเอนไซมที่ทำาหนาที่ตรงกันขามกับเอนไซม 

flippase คือ ขนสงฟอสโฟลิปด (aminophospholipid และ 

cholinephospholipid) จากสวนในของผนังเยื่อหุมเซลลออก

สูสวนนอก ทำางานโดยอาศัย ATP เชนกัน ในภาวะปกติ floppase 

แตจะเริ่มทำางานก็ตอเมื่อภายในเซลลมีระดับแคลเซียมที่สูงขึ้นและ

ถูกคนพบครั้งแรกในเม็ดเลือดแดง40, 41

Scramblaseการทำางานของ scramblase ไมตองอาศัย ATP 

แตะจะอาศัยระดับแคลเซียมที่สูงขี้น ภายในเซลล (Ca2+-dependent 

mechanism) เปนตัวกระตุนการทำางานของ scramblase42 สง

ผลใหมีการขนสงฟอสโฟลิปดออกสูภายนอกเยื่อหุมเซลล43

บทบาทของไมโครพาติเคิลในดานสรีรวิทยา

จากรายงานการวิจัยพบวากระบวนการการสง phosphatidylserine 

ออกสูผิวเยื่อหุมเซลลดานนอก (phosphatidylserine externalization) 

และกระบวนการเกิดไมโครพาติเคิล (cell membrane vesiculation) 

นั้นมีความจำาเปนในกระบวนการเกิดการแข็งตัวของเลือดในภาวะ

ปกติ เนื่องจากความบกพรองในคุณสมบัติดังกลาวนำามาสูความผิด

ปกติของระบบการแข็งตัวของเลือดในโรค Scott syndrome44 ซึ่ง

เปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม ผูปวยมีปญหาเลือดออกตาม 

รางกาย พบความผิดปกติที่ระบบการหามเลือด ซึ่งเกิดจากผนัง

เยื่อหุมเซลลไมสามารถสง phosphatidylserine จากสวนในออก

มายังสวนนอกของผิวเยื่อหุมเซลลได และไมมีการสรางไมโคร

พาติเคิลออกมาทำางานรวมกับปจจัยการแข็งตัวของเลือด45 หลัก

ฐานงานวิจัยโดย Bevers46 และคณะในหลอดทดลองพบวา เมื่อ

นำาเม็ดเลือดของผูปวยโรค Scott syndrome มากระตุนดวย

สาร calcium ionophore (A23187) ซึ่งปกติสารนี้จะใชใน

การเปด calcium channel ของเซลลในคนปกติและจะทำาใหมี 

กระตุนการทำางานของเอนไซม scramblase และ flippase เพื่อ

ใหมีการขนสง phosphatidylserine และผลิตเปนไมโครพาติ

เคิล แตเซลลของผูปวยโรค Scott syndrome ไมสามารถสง 

ออก phosphatidylserine บนผิวเซลลและไมมีการสรางไมโคร

พาติเคิลได46  จากความรูทางโรคทางพันธุกรรม Scott syndrome 

ชนิดนี้ ถึงแมจะพบไดนอยมากและพบเฉพาะในชาวตางประเทศ 

เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของอาการที่มีเลือดออกผิดปกติและผลการ

วิจัยทางหองปฏิบัติการสามารถยืนยันไดวาเซลลของผูปวยเหลานี้

ไมสามารถสรางไมโครพาติเคิลได ทำาใหอธิบายถึงความสำาคัญของ

ไมโครพาติเคิลรวมในกระบวนการเกิดการแข็งตัวของเลือดในภาวะ

ปกติ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบการหามเลือด (homeostatic 
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system) นอกจากนี้ไมโครพาติเคิลจะรวมทำางานในระบบการแข็ง

ตัวของเลือดไดเนื่องจาก phosphatidylserine ที่ปรากฏอยูบน

ผิวของไมโครพาติเคิลจากเกล็ดเลือดและจากเยื่อหุมเซลลมีที่จับ

สำาหรับ clotting factors IXa, VIIIa, Va และ prothrombin 

ความผิดปกติดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสำาคัญของไมโคร

พาติเคิลในระบบการหามเลือด47 และ ไมโครพาติเคิลจากเยื่อบุผนัง

หลอดเลือด (endothelial cell derived microparticles) สามารถ

ตรวจพบ von Wilibrand factor (vWF)48 และ E-selectin9 

ดวยเชนกัน และสามารถสงเสริมใหเกิด platelet aggregation 

มีรายงานวา vWF ที่จับกับไมโครพาติเคิลของ endothelial cell 

(endothelium derived microparticles) สามารถจับกับ vWF 

receptor ไดดีกวา vWF อิสระในกระแสเลือด

บทบาทของไมโครพาติเคิลในดานพยาธิวิทยา

มีรายงานการพบปริมาณไมโครพาติเคิลเพิ่มขึ้นในโรคตางๆ 

มากมาย แมวาจะมีการศึกษากลไกการเกิดไมโครพาติเคิลและหนา

ที่ของไมโครพาติเคิลกันอยางกวางขวางแตปจจุบันยังไมเปนที่ทราบ

อยางชัดเจน จากการศึกษาที่ผานมาเชื่อวาไมโครพาติเคิลมีบทบาท

ในกระบวนการอักเสบ (inflammation) และตรวจพบระดับไมโคร

พาติเคิลที่มีปริมาณสูงในผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนของระบบแข็งตัว

ของเลือดที่ทำางานมากผิดปกติ (hypercoagulation)3,12,14,23,35,49,50 

ไมโครพาติเคิลมีบทบาทในดานพยาธิวิทยาทั้งทางตรงและทางออม 

ไมโครพาติเคิลทำาหนาที่ขนสงสวนประกอบของเยื่อหุมเซลลจากเซลล 

ตนกำาเนิดไปยังเซลลอื่นๆ เชน ตรวจพบวามีการ transfer โมเลกุล 

ที่เปน chemokine receptor หรือ CCR5 จากไมโครพาติเคิลที่สราง

จาก CCR5+Chinese hamster ovary cells และ mononuclear 

cells ไปยัง CCR5-deficient mononuclear cells ได51 ซึ่งกลไก

ยังไมทราบเปนที่แนชัดวาอาจเปนเพื่อการสื่อสารระหวางเซลล 

(intercellular communication) หรือเปนการตอบสนองตอ 

กระบวนการอักเสบ เปนตน  และนอกจากนี้ ไมโครพาติเคิลยังทำา

หนาที่เปนตัวกระตุนทั้งทางตรงและทางออมใหเกิดการอักเสบ การ

แข็งตัวของเลือด หรือการทำางานของหลอดเลือด ซึ่งทั้งกระบวนการ

อักเสบการแข็งตัวของเลือด ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี้

1. ไมโครพาติเคิลกับกระบวนการอักเสบ(microparticles

ininflammation)

การศึกษาในหลอดทดลองพบวาไมโครพาติเคิลมีคุณสมบัติ

สามารถกระตุนใหเกิดการอักเสบ (proinflammatory activity) 

ซึ่งกอใหเกิดพยาธิสภาพตามมาได โดยไมโครพาติเคิลจะเปนตัว

สงเสริมใหเม็ดเลือดขาวเขาไปเกาะและกลิ้งไปตามผนังหลอด

เลือด (rolling of WBC) และกระตุนการหลั่งไซโตไคนจากเม็ด

เลือดขาวกระตุนการอักเสบ23 ในทางออมไมโครพาติเคิลสามารถ

จะชักนำาใหเกิดกระบวนการอักเสบผานการกระตุนการทำางานของ

ระบบคอมพลีเมนท ซึ่งจะกระตุนทาง classical pathway โดย 

C1q จะจับกับไมโครพาติเคิลที่ถูกปลดปลอยออกมาจาก apoptosis 

cells52 C1q ที่จับกับไมโครพาติเคิลจะกระตุนคอมพลีเมนททาง 

classical pathway ดังจะเห็นไดจากพบ C3 และ C4 บนผิวของ

ไมโครพาติเคิล เมื่อทำาการทดลองในรางกายใหผลที่สอดคลองกัน 

คือ ตรวจพบไมโครพาติเคิลที่จับกับ C1q ในพลาสมาซึ่ง สวน

ประกอบของ classical pathway จะชักนำาใหเกิดการกระตุน 

การอักเสบได

ตัวรับที่จำาเพาะบน endothelial cell จะมีความจำาเพาะ

ตอการจับของ ligand บนเม็ดเลือดขาว ทำาใหเม็ดเลือดขาวเขา

มายึดเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดในกระบวนการอักเสบเพื่อจับกิน

สิ่งแปลกปลอม นอกจากนี้ยังพบวาไมโครพาติเคิลจากเม็ดเลือด

ขาว (white blood cell derived microparticles) สามารถ

พบ ligand ไดบนไมโครพาติเคิลที่หลุดมาจากเซลลเม็ดเลือดขาว

ตนกำาเนิดไดเชนกัน3 ไมโครพาติเคิลที่มาจากเกล็ดเลือด (platelet 

derived microparticles) สามารถกระตุนใหเกิดการอักเสบใน 

ระยะแรกๆ ได Barry และ Coworkers53 ไดแสดงใหเห็นวาไมโคร

พาติเคิลที่หลุดออกมาจากเกล็ดเลือดสามารถขนสง arachidonic 

acid ใหกับ endothelial cell สงผลใหสราง CD54 หรือ Inter-

Cellular Adhesion Molecule 1 (ICAM-I) บน endothelial 

cell มากขึ้นซึ่งทำาใหโมโนซัยต (monocyte) สามารถเขาไปเกาะ

ไดมากขึ้น เมื่อเม็ดเลือดขาวเกาะที่ผนังของหลอดเลือดแลวจะแทรก

ตัวเขาไปยังชั้น intima จากนั้นจะหลั่งไซโตไคน และ growth 

factor เพื่อสงเสริมการแทรกตัว (cell migration) และเพิ่ม

จำานวน (proliferation) ในผนังหลอดเลือด และเกิดการสราง 

plaque ตามมา  การที่ endothelial cell หลั่งไซโตไคนออกมา

แลวทำาใหเม็ดเลือดขาวเขาไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดสามารถ

ถูกชักนำาโดยไมโครพาติเคิล54, 55 การศึกษานี้ไดอธิบายถึงปฏิกิริยา

ระหวาง endothelial cell กับเม็ดเลือดขาวที่เกิดขึ้นโดยมีไมโคร

พาติเคิลเปนตัวชักนำา

ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของ endothelial cell และการ 

สรางไมโครพาติเคิลจากเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด (endothelial 

cell derived microparticles) พบในโรคมาลาเรีย จากการศึกษาใน

ตัวอยางเลือดผูปวยมาลาเรียจากประเทศแอฟริกาพบวาระดับไมโคร

พาติเคิลจากเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือดสูงขึ้นในผูปวยมาลาเรียชนิด

รุนแรงและมาลาเรียชนิดขึ้นสมอง (cerebral malaria)56 สอดคลอง

กับการตรวจพบระดับ TNF-a ที่สูงขึ้น57 TNF-a  สามารถเหนี่ยวนำา

ใหเกิดการสรางตัวกระตุนการแข็งตัวของเลือดและ   ไมโครพาติเคิล 
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ออกมาจาก endothelial cell ที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองได23

2. ไมโครพาติเคิลกับการแข็งตัวของเลือด

จากการทดสอบในหลอดทดลองพบวาไมโครพาติเคิลสามารถ

กระตุนการทำางานของปจจัยการแข็งตัวของเลือดได การทำางาน 

ของปจจัยการแข็งตัวของเลือดไมเพียงตองการแตปจจัยการแข็ง

ตัวของเลือด และ Ca2+ หากแตยังตองการผนังเยื่อหุมเซลลที่มี

ฟอสโฟลิปดซึ่งเปนประจุลบ ไดแก phosphatidylserine อีก 

ดวย10,23 phosphatidylserine รวมการทำางานของปจจัยการแข็ง

ตัวของเลือดโดยรวมในการสราง tenase (Factor IXa/VIIIa 

complex) และ prothrombinase complex (Factor Xa/Va 

complex) สงผลใหการแข็งตัวของเลือดเปนไปอยางสมบูรณ อีก

ทั้งไมโครพาติเคิลจากเม็ดเลือดขาวที่มี tissue factor สามารถรวม 

กระตุนปจจัยการแข็งตัวของเลือดผานทาง extrinsic pathway58,59 

หลักฐานทางหลอดทดลองสนับสนุนวาไมโครพาติเคิลสามารถกระ

ตุนใหเกิด thrombin generation จากขอมูลขางตนเปนตัวอยางความ 

สัมพันธโดยตรงของไมโครพาติเคิลที่มีตอระบบการทำางานปจจัย

การแข็งตัวของเลือด (coagulation system) นอกจากนี้ไมโคร

พาติเคิลสามารถกระตุนใหระบบการแข็งตัวของเลือดทำางานทางออม 

อีกดวย ยกตัวอยางเชน P-selectin ที่พบบนผิวเยื่อหุมเซลลเกล็ด

เลือดเมื่อจับกับ P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL1) 

สามารถกระตุนใหเกิดการแสดงออกของ tissue factorบนผิวเยื่อ

หุมเซลลของโมโนไซตได60 เชนเดียวกับคุณสมบัติของ P-selectin 

ที่อยูบนผิวของไมโครพาติเคิลที่ถูกสรางจากเกล็ดเลือดจะไป 

กระตุนใหเกิดการแสดงออกของ tissue factor บนผิวเยื่อหุม 

เซลลของโมโนไซตเชนกัน

มีรายงานการศึกษาวาระดับไมโครพาติเคิลสูงขึ้นมาก

ในผูปวยโรคตางๆ มากมายทั้งในกลุมโรคติดเชื้อ และ โรคไมติดเชื้อ 

ในแตละโรคที่พบระดับไมโครพาติเคิลสูงขึ้นมีความสัมพันธกับความ

ผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดที่มากขึ้น (hypercoagulation) 

ยกตัวอยางเชน idiopathic thrombocytopenia61 paroxysmal 

nocturnal hemoglobinuria62 lupus anticoagulant23 acute 

coronary syndromes63 และ cancer64 เปนตน มีการศึกษา

วิจัยในตัวอยางเลือดของผูปวยในโรคที่มีภาวะแทรกซอนการทำางาน 

ของปจจัยแข็งตัวของเลือดที่มากขึ้นกวาปกติ พบวาเมื่อยอมดูการ

ติดสีฟลูออเรสเซนตตอโมเลกุล tissue factor บนผิวเซลลไมโคร

พาติเคิล จะพบการปรากฏของ tissue factor  อยูบนผิวไมโคร

พาติเคิล ซึ่งไมพบบนไมโครพาติเคิลของคนปกติ เชน ในเลือด

ที่เกิดจากการผาตัดเปดหัวใจ59 เลือดจากผูปวย disseminated 

intravascular coagulation (DIC)65 และ น้ำาไขขอจากโรคขอ

อักเสบ66 การแข็งตัวของเลือดที่มากขึ้น เปนภาวะหนึ่งที่พบไดใน

โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีรายงานวาปริมาณของไมโครพาติเคิล

สูงขึ้นสัมพันธกับผูปวยมีปญหาปจจัยการแข็งตัวของเลือดทำางาน

มากผิดปกติ67, 68 ดังนั้นจึงเปนไปไดวาไมโครพาติเคิลอาจจะมีสวน

ในกระบวนการกอใหเกิดการแข็งตัวของเลือดที่มากขึ้นในโรคหัวใจ

และหลอดเลือด นอกจากนี้ยังพบวาการสรางไมโครพาติเคิลลดลง

ในกลุมผูปวยที่มีปญหาเลือดออกตามระบบ (bleeding disorders) 

เชน Glanzmann’s thrombasthenia ซึ่งขาด glycoprotein IIb/

IIIa บนเกล็ดเลือด69 นอกจากนี้ Glanzmann’s disease จะมีการ

ปลดปลอยไมโครพาติเคิลลดลงและมีการแสดงออกของreceptor 

ตอ factor Va ต่ำาลง

การตรวจวัดปริมาณไมโครพาติเคิลดวยโฟลวไซโตมีทรี (flow

cytometry)

จากการศึกษาวิจัยกอนหนานี้ไดมีการรายงานวาไมโครพาติเคิล

สามารถตรวจพบไดในคนปกติในระดับที่ต่ำามาก แตระดับไมโครพา

ติเคิลจะถูกผลิตขึ้นสูงมากในผูปวยโรคตางๆ ดังนั้นทำาใหการตรวจ

วัดระดับไมโครพาติเคิลในผูปวยโรคตางๆ ไดมีบทบาทสำาคัญใน

การใชเปนตัวทำานายความรุนแรงของโรค และเขาใจถึงกลไกการ

เกิดโรค  ปจจุบันเทคนิคมาตรฐานที่ใชในการรายงานปริมาณสุทธิ

ของระดับไมโครพาติเคิลคือ bead-based method (TrucountTM 

tube) โดยการทำางานของเครื่องโฟลวไซโตมิเตอร หลักการคืออาศัย

การทำางานของ TrucountTM tube ที่บรรจุเม็ด bead ที่รูจำานวนที่

แนนอน เมื่อใสตัวอยางที่ตองการตรวจวัดลงไปทำาใหสามารถคำานวณ

เซลลในตัวอยางดังกลาวเทียบกับจำานวน bead ที่บริษัทใหมาได

ตัวอยางเลือดที่ใชในการวัดปริมาณไมโครพาติเคิลอาจวัด

ไดจากตัวอยางเลือดครบสวน (whole blood) 25 หรือจากพลาสมา 

(platelet poor plasma) 5 สารกันเลือดแข็งที่นิยมใชในคือ 0.32% 

trisodium citrate และในการยอมไมโครพาติเคิล สารที่จับจำาเพาะ

ตอ phosphatidylserine คือ annexin V ซึ่งจับกันโดยอาศัย

แคลเซียม (calcium dependent binding) ฉะนั้นบัฟเฟอรที่ใชใน

สูตรคำานวณหาคาสุทธิของเซลลจาก TrucountTM tube=

Number of events in region containing cells X Number of bead count per test

Number of events in absolute count bead region X tested volume
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การวัดปริมาณไมโครพาติเคิลจึงตองมีสวนผสมของแคลเซียมอยูดวย 

เรียกบัฟเฟอรนี้วา binding buffer ในตัวอยางเลือดครบสวนเมื่อทำา

การยอมไมโครพาติเคิลดวย annexin V แลวทำาการวิเคราะหดวย

เครื่องโฟลไซโตมิเตอรจะไดลักษณะการแสดงผลดังภาพที่ 1 จาก

การวิเคราะหดวยโปรแกรมสำาเร็จรูป CellQuestTM พบวาไมโคร

พาติเคิลจากเกล็ดเลือด (platelet-derived microparticles) เมื่อ

แยกตามขนาดดวย forward scatter (FSC) (แกน X) และ size 

scatter (SSC) (แกน Y) กลุมประชากรของไมโครพาติเคิลคือเซลล 

ที่ปรากฏอยูในชอง R1 และ R2 สวนเซลลเม็ดเลือดแดงซึ่งมีขนาด

ใหญกวา (FSC สูงกวา) อยูในชอง R4  ในภาพที่ 1A จากนั้นเซลล 

ที่ปรากฏอยูในชอง R1 และ R2 จากภาพที่ 1A จะถูกวิเคราะห 

หาจำานวนไมโครพาติเคิลตามภาพที่ 1B ซึ่งยอมสี annexin V-PE 

(แกน Y) และ marker สำาหรับเกล็ดเลือดคือ anti-CD41a-FITC 

(แกน X)  จากภาพที่ 1B แสดงการวิเคราะหแบบ two-parameter 

quadrant analysis พบวาไมโครพาติเคิลที่ยอมติดโมโนโคล

ทั้งสองสีของ anti-CD41a-FITC และ annexin V-PE จะตก

อยูที่ upper right quadrant (UR) ซึ่งจะถือวาเซลลที่อยูในชอง 

quadrant นี้คือ ไมโครพาติเคิลจากเกล็ดเลือดทั้งหมด (platelet 

derived microparticles) ในสวนของเม็ดบีดจาก TrucountTM 

tube ซึ่งจะติดสีสวาง (bright) กวาทำาใหสามารถนับแยกจากไมโคร

พาติเคิลคือจะปรากฏอยูในชอง R3 นอกจากนี้ก็ยังมีเซลลที่ติด

เพียงสีเดียวของไมวาจะเปน anti-CD41a-FITC ในชอง lower 

right quadrant (LR) และ annexin V-PE ในชอง upper left 

quadrant (LR) จะไมถือวาเปนไมโครพาติเคิลจากเกล็ดเลือดอยาง

สมบูรณ และเซลลที่อยูในชอง lower left quadrant (LL) คือ

เซลลที่ยอมไมติดสีใดเลยคือเปนเศษเซลล (cell debris) เพราะ

ฉะนั้นนิยามของไมโครพาติเคิลที่มาจากเกล็ดเลือดคือจะตองมี

ขนาดไมเกิน 1.5 ไมครอนและตองยอมติดสีของ annexin V 

(แสดงวามี phosphatidylserine) และ cellular marker ซึ่งใน

ที่นี้คือ CD41a จากเกล็ดเลือด เปนตน

เนื่องจากการวัดปริมาณไมโครพาติเคิลจากเลือดครบสวนตอง

ทำาในทันทีไมสามารถเก็บตัวอยางไวได เพื่อความสะดวกในการวัด

ปริมาณไมโครพาติเคิลในตัวอยางเลือดในคราวเดียวกัน จึงไดมี

การเตรียมตัวอยางเลือดใหเปนพลาสมาแทน โดยทำาการปนแยก

เกล็ดเลือดออก (platelet poor plasma) จากเลือดครบสวนสอง

ครั้ง ครั้งแรกปนเตรียมเปน platelet poor plasma ที่ความเร็ว

ภาพที่1 Flow cytometric analysis ของไมโครพาติเคิลจากเม็ดเลือดแดง (red cell derived microparticles) จากตัวอยางเลือด

ครบสวนของคนปกติ (รูปA) แสดงการวิเคราะหตามขนาด (forward scatter; FSC) และ granularity (side scatter; SSC) ของ

เซลล ไมโครติเคิลปรากฎอยูในชอง R1 และ R2 แยกจากเม็ดเลือดแดงในชอง R4  (รูปB) แสดงการวิเคราะหแบบ two-parameter 

quadrant analysis Upper Right quadrant (UR) คือไมโครพาติเคิลจาก gate R2 และ R1 ที่ยอมติดสีของ anti-CD41a-FITC 

และ annexin V-PE Lower Right quadrant (LR) คือเซลลที่ยอมติดเฉพาะ anti-CD41a-FITC          Upper Left quadrant 

(UL) คือเซลลที่ยอมติดเฉพาะ annexin V-PE  Lower Left quadrant (LL) คือ เศษเซลล (cell debris) ที่ไมยอมติดสี และ ชอง 

R3 แสดงกลุมเม็ดบีดที่ใชในการอางอิง (Trucount bead)

A B
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รอบ 1,500 g เวลา 15 นาที ตามดวยการปนความเร็วสูงขึ้นเพื่อ

กำาจัดเกล็ดเลือดที่หลงเหลืออยูที่ความเร็วรอบ 13,000 g เวลา 2 

นาที จากนั้นจะสามารถเก็บตัวอยางเลือดที่ -30 องศาเซลเซียส 

ไวเพื่อวิเคราะหในคราวเดียวกันได

สรุปและขอแนะนำาในอนาคต

ในอดีตคงไมมีใครรูจักไมโครพาติเคิลหรือสวนของผนังเยื่อหุม

เซลลที่มีขนาดนอยกวา 1.5 ไมครอน แตอาจจะรูจักในนามของ

เศษเซลลหรือ cell debris แตในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีแลววา

ไมโครพาติเคิลนั้นมีหนาที่ชัดเจนในดานกระบวนการแข็งตัวของ

เลือดและกระบวนการอักเสบ ไมโครพาติเคลสามารถตรวจพบใน

คนปกติในระดับที่ต่ำามาก แตระดับไมโครพาติเคิลจะถูกผลิตขึ้นสูง

มากทั้งในผูปวยกลุมโรคติดเชื้อ และ โรคไมติดเชื้อ ในแตละโรค

ที่พบระดับไมโครพาติเคิลสูงขึ้นมีความสัมพันธกับความผิดปกติ

ของการแข็งตัวของเลือดที่มากขึ้นกวาปกติ อยางไรก็ตามในปจจุบัน 

ทางการแพทยยังไมมีการนำาระดับไมโครพาติเคิลหรือการจำาแนก

ชนิดของไมโครพาติเคิลมาใชในการประเมินโรครักษาโรค แตใน

อนาคตอาจเปนไปไดวา การตรวจวัดระดับไมโครพาติเคิลในผูปวย

โรคตางๆ อาจจะเขามามีบทบาทสำาคัญในการใชเปนตัวทำานายความ

รุนแรงของโรคและอาจทำาใหเขาใจถึงกลไกการเกิดโรค ตลอดจน

นำาไปสูการพัฒนาการรักษาในโรคที่มีการผลิตไมโครพาติเคิลที่ผิด

ปกติโดยเฉพาะในกลุมโรคที่มีภาวะแทรกซอนจากการมีไมโครพาติ

เคิลรวมทำาใหปจจัยการแข็งตัวของเลือดมีมากกวาปกติ หรืออาจเปน

ไปไดวาระดับไมโครพาติเคิลอาจจะถูกนำามาเปน severity marker 

ก็เปนได เนื่องในปจจุบันมีผูศึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดปริมาณ

ไมโครพาติเคิลดวยเครื่องโฟลวไซโตมิเตอร ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือ

พื้นฐานที่มีในโรงพยาบาลทั่วไป การตรวจวัดทำาไดงายดังที่กลาว

ในขางตนทำาใหการศึกษาไมโครพาติเคิลนาจะเปนไปไดอยางกวาง

ขวางในอนาคตอันใกล 
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