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1. Introduction

1

  เม็ดเลือดขาว (Leukocytes) แบงออกเปน 2 พวก ไดแก 
1) Agranulocyte               lymphocyte , monocyte
2) Granulocyte                 neutrophil, eosinophil
และ basophil

ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.36

ในไซโตพลาสซึมของเม็ดเลือด
ขาวทุกชนิดมีแกรนูลธรรมดา 

จัดเปนแกรนูลประเภท 
(azurophil)



2

Monocyte 9-12 ไมครอน 
     พบประมาณ 3-8 %  

Lymphocyte
6-8  ไมครอน

     มี 20-45 %

ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.27
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Neutrophil 12 ไมครอน

     มีประมาณ 50-70 %

ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.22



4ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.22

Eosinophil 10-14 ไมครอน
     มีประมาณ 1-4 %

Basophil 12 ไมครอน
มีประมาณ 0.5-1 %
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2. Methods10 non-refrigerated cadavers 
(experimental group)

*Whose time of death was known*

40 hosipital patients

(control group)

Age 20 and 40

Without oncological, hematological, 

infectious disease

2 ml. of EDTA

(Jugular vein)

2 ml. of EDTA

(vena cava cubiti)
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Labeled, numbered, kept at 24-26°C (RT)

Blood sample after 0, 3, 6, 9, 12,
18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 and 

120h. Of storage

ท่ีมารูปภาพ ; http://web.sut.ac.th/sutnew/news/checks03.doc

10 non-refrigerated cadavers 
PMI 0, 3, 6, 9, 12, 18, 21h.



Tray

Fix absolute methanol Fix absolute methanol 5 5 minmin

Couplin Jar
1 2 3

W-MG 5 min W-G 10 min Wash buffered water 
2-5 min , dry 7



Contain approximately 
100 cells

Record and cross-checked by 
consultant haematologists

8ท่ีมารูปภาพ ; http://web.sut.ac.th/sutnew/news/checks03.doc
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3. Results & Conclusion
Table 1 Morphological changes of leukocytes in a unit arae of blood smear of  the     
experimental and experimental and control subjects

Cell types Cell changes Time (h)

Neutrophils Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

> 6
>12
>18
48-96

Eosinophils Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

> 6
>12
>18
48-72

Monocytes Pyknosis
Cytoplasmic and nuclear vacuolation
Nuclear fragmentation
Disintegration

> 6
>12
>24
48-72

Lymphocytes Nucleus swollen, cytoplasm and membrane indistinct
Pyknosis
Nuclear fragmentation
Disintegration

>24
>36
>72
96
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Fig. 1. Degenerative morphological  changes of neutrophils.

(a) Normal

(b)Pyknosis

(c)Cytoplasm & 
nuclear vacuolation

(d)Nuclear fragmentation (e)Disintegration
ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.22,50
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Fig. 2. Degenerative morphological  changes of eosinophils.

(a) Normal

(b)Pyknosis

(c)Cytoplasm & 
nuclear vacuolation

(d)Nuclear fragmentation (e)Disintegration

ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.23,50
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Fig. 3. Degenerative morphological  changes of monocytes.

(e)Disintegration(d)Nuclear fragmentation

(c)Cytoplasm & 
nuclear vacuolation(b)Pyknosis(a) Normal

ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.26,52



   
Fig. 4. Degenerative morphological  changes of lymphocytes.

(c)Pyknosis

(d)Nuclear fragmentation

(a) Normal (b)Nucleus swollen, cytoplasm 
& cell membrane indistinct

(e)Disintegration
ท่ีมาของรูปภาพ ; สุภินันท สเปค-สายเช้ือ,น.26,54
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4. Discussion 
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 Babapulle and Jayasundera  difficult to identify in 
morphology. 
 This fact must be kept in a cell time course.
 It is quite difficult to report the exact time of death 
because of many factor.
 The estimation of the time of death according to 
the morphological changes in leukocytes should be 
accept in this context.



ท่ีมารูปภาพ ; http://www.nawama.ac.th/offline/offline/RajBangKaew

รูปแสดง Internal jugular vein
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ท่ีมารูปภาพ ; 
http://education.yahoo.com/reference/gray/illustratio
ns/figure?id=574

รูปภาพแสดง vena cava cubiti
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