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การตรวจสแกนไตทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในปัจจุบันมีบทบาทในส่วนของการตรวจประเมินการท�ำงาน (function) ของไตมากกว่าการตรวจ
ความผิดปกติทางกายวิภาค (anatomy) เนื่องจากความแพร่หลายในการใช้เครื่องอัลตราซาวนด์ (ultrasound) และเครื่องซีทีสแกน (CT scan)
ในการตรวจลักษณะความผิดปกติทางกายภาพของไต การตรวจไตทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสี การท�ำงานของ
ไตที่ผิดปกติจนไม่สามารถตรวจด้วยเครื่องซีทีสแกน การตรวจเพื่อประเมินเลือดที่ไปเลี้ยงไต (renal blood flow) การประเมินการท�ำงานเชิงปริมาณ
(quantitative) ทัง้ ของไตปกติในแต่ละข้าง (native kidneys) และไตทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่าย (transplanted kidneys) นอกจากนัน้ การตรวจทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์สามารถประเมินการท�ำงานของไตได้หลายแบบขึน้ อยูก่ บั สารเภสัชรังสีทเี่ ลือกใช้ โดยมีประโยชน์ในการประเมินการอุดตันบริเวณท่อไต (ureter)
หรือบริเวณช่องเชิงกราน (renal pelvis) การตรวจการไหลย้อนของปัสสาวะสู่ท่อไต (vesicoureteral reflux) การตรวจในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่สงสัยว่ามีสาเหตุจากการตีบของหลอดเลือดของไต (renovascular hypertension) เป็นต้น1
สารเภสัชรังสี (Radiopharmaceuticals)
นอกจากสารเภสัชรังสีดงั กล่าวข้างต้น ยังมีชนิดอืน่ ๆ ทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่
1. สารเภสัชรังสีทถี่ กู กรองผ่านโกลเมอรูลสั (glomerular filtration agent) เดียวกัน ได้แก่ H-2 หรือ C-14 paraaminohippurate, I-125 หรือ I-131
Technetium-99m diethylenetriamine pentaacetic acid iodopyracet, I-125 หรือ I-123 OIH และ Tc-99m Ethylene-l(Tc-99m DTPA) เป็นสารเภสัชรังสีที่นิยมใช้มากที่สุดในการประเมิน dicysteine
การท�ำงานของโกลเมอรูลัส เนื่องจากสาร DTPA เกือบทั้งหมดสามารถ 3. สารเภสัชรังสีทจี่ บั บริเวณท่อหน่วยไตเพือ่ การประเมินไตชัน้ นอก (renal
ถูกกรองโดยโกลเมอรูลัส (simple exchange or diffusion) จึงสามารถ cortical agent)
Tc-99m dimercaptosuccinic acid (DMSA) เป็นสารเภสัชรังสี
น�ำมาค�ำนวณหาค่า glomerular filtration rate (GFR) ได้ ซึ่งมีค่าปกติ
ประมาณ 125 มิลลิลิตรต่อนาที Tc-99m DTPA เป็นสารเภสัชรังสีที่ราคา ที่ นิ ย มใช้ ใ นการตรวจสแกนเนื้ อ เยื่ อ ของไต (renal parenchyma)
ไม่แพงและสามารถใช้ตรวจทดแทนการตรวจไตทางรังสีวนิ จิ ฉัยกรณีทผี่ ปู้ ว่ ย ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยร้อยละ 40 ของปริมาณสาร DMSA จะเข้าไป
แพ้สารทึบรังสีหรือไม่สามารถตรวจด้วยเครือ่ งอัลตราซาวนด์หรือเอ็มอาร์ไอได้ เกาะติดทีบ่ ริเวณท่อหน่วยไตส่วนต้น (sulfhydryl group in the proximal
อย่างไรก็ตาม Tc-99m DTPA อาจไม่เหมาะในผู้ป่วยที่มีภาวะการอุดกั้น renal tubules) เป็นเวลานานประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถ
ทางเดินปัสสาวะ (urinary tract obstruction) หรือมีการท�ำงานของไต ถ่ายภาพกายวิภาคของเนื้อไตชั้นนอก (renal cortex) ได้อย่างชัดเจน
ลดลงมาก (impaired renal function) เนื่องจากเป็นสารที่ถูกกรองผ่าน หลังจากนัน้ จะถูกขับออกจากร่างกายอย่างช้าๆ ดังนัน้ ไตของผูป้ ว่ ยจะได้รบั
โกลเมอรูลสั แต่ละครัง้ คิดเป็นสัดส่วน (extraction fraction) เพียงร้อยละ 20 ปริมาณรังสีที่มากกว่าการตรวจไตโดยใช้สารเภสัชรังสีชนิดอื่นๆ และใน
ผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของไตต�่ำ อาจต้องใช้เวลารอการถ่ายภาพนานถึง
นอกนั้นจะถูกขับออกทางปัสสาวะภายใน 4 ชั่วโมง
2. สารเภสัชรังสีที่ถูกขับออกที่ท่อหน่วยไต (tubular secretion agent) 3 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ได้ภาพทีช่ ดั เจนขึน้ (high kidney-to-background ratio)
2.1 Technetium-99m mercaptoacetyltriglycine (Tc-99m เนื่องจากยิ่งมีการขับสารนี้ออกจากร่างกายช้าลง ข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง
MAG3) เป็นสารเภสัชรังสีที่นิยมใช้ที่สุดในการตรวจไตทางเวชศาสตร์ ของ Tc-99m DMSA คือ มีอายุการใช้งานสั้นเพียง 4 ชั่วโมงหลังจาก
นิวเคลียร์2 เนื่องจากสารนี้จะจับกับโปรตีนในเลือดมากกว่าร้อยละ 95 เตรียมยาแล้ว (short shelf-life) จึงไม่สามารถเก็บสารเภสัชรังสีไว้ได้นาน
จึงถูกขับที่บริเวณท่อของหน่วยไตส่วนต้น (renal proximal tubules) การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (Clinical applications)
เป็นหลักและจากการที่สาร MAG3 สามารถถูกขับออกจากไตได้มากกว่า 1. ภาวะการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ (obstructive uropathy)
การวินิจฉัยภาวะการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะร่วมกับการประเมิน
DTPA ถึง 2 เท่า3 ท�ำให้การเลือกใช้ Tc-99m MAG3 จะให้ภาพสแกน
การท�ำงานของไตเป็นข้อบ่งชี้โดยทั่วไปในการตรวจไตทางเวชศาสตร์
ทีช่ ดั เจนกว่า Tc-99m DTPA โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะการอุดกัน้
ทางเดินปัสสาวะหรือมีการท�ำงานของไตลดลง สาร MAG3 ยังสามารถใช้ นิวเคลียร์ทงั้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ การตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัย เช่น อัลตราซาวนด์
ใช้ในการประเมินลักษณะทางกายวิภาคในขณะที่การตรวจทางเวชศาสตร์
ในค�ำนวณค่า effective renal plasma flow (ERPF) ได้อีกด้วย
2.2 Iodine-131 Orthoiodohippurate (I-131 OIH) เป็นสาร นิวเคลียร์จะใช้ในการประเมินการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง (urodynamics)
โดยภาวะทีม่ กี ารอุดกัน้ ทางเดินปัสสาวะอย่างเฉียบพลันและรุนแรง (acute
เภสัชรังสีทใี่ ช้ในการตรวจการท�ำงานของไตมาเป็นเวลานานก่อนทีป่ จั จุบนั
จะนิยมใช้ Tc-99m MAG3 แทน สาร I-131 OIH ถูกขับออกที่ท่อหน่วยไต high-grade obstruction) ภาพถ่ายสแกนจะแสดงให้เห็นการลดลง
ร้อยละ 80 และถูกกรองผ่านโกลเมอรูลัสอีกร้อยละ 20 โดยสารนี้มีระดับ ของประมาณเลือดที่ไปสู่ไต (renal perfusion) กราฟของไตจะพบว่ามี
ในการถูกขับออกสูง (high first pass extraction) ถึงร้อยละ 85 จึงเหมาะ ความชันในช่วงการขับสารเภสัชรังสีสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีการลดต�่ำลง
ส่วนภาวะที่มีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะเรื้อรัง อาจไม่พบว่ามีเลือดเข้าไป
กับการตรวจผู้ป่วยที่มีค่าการท�ำงานของไตต�่ำ (azotemia)
สูไ่ ตและไม่มกี ารกรองสารเภสัชรังสีในภาพสแกนเลย (no renal perfusion
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ยาขับปัสสาวะควรฉีดเมื่อมีสารเภสัชรังสีเข้ามาอยู่เต็มบริเวณกรวยไตแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลา 15-20 นาท
สารเภสัชรังสี การตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะจะเริ่มที่ 2-5 นาทีหลังฉีดยาและตอบสนองเต็มที่ประมาณ 15 นาท
ผู้ป่วยที่มีการโป่งพองของกรวยไตหรือท่อไตจากการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ จะพบว่าหลังฉีดยาขับปัสสาวะมีการล
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ภาพที่ 1 ภาพสแกนภาวะ
(A) and obstructive
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ภาพที่ 1 ภาพสแกนภาวะ non-obstructive
(A) and non-obstructive
obstructive hydronephrosis
(B)
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วารสารกรมการแพทย์
erosis) ในผู้สูงอายุ
และสาเหตุรองลงมาได้แก่ fibromuscular dysplasia ซึ่งมักพบในผู้ป่วยหญิงอายุน้อยกว่า 35
renal artery stenosis จะมีกลไกทดแทน (compensate) โดย renal angiotensin เมื่อให้ยา Captopril แก่

คัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกราย เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่า
และการตรวจในกลุ่มประชากรที่มีอุบัติการณ์ของโรค renal artery
stenosis ต�ำ่ จะท�ำให้เกิดอัตราการเกิดผลบวกลวง (false-positive) สูงเกินไป
ส่งผลให้มีการท�ำหัตถการเสี่ยงสูง (invasive testing) ที่ไม่จ�ำเป็น ดังนั้น
ผูป้ ว่ ยทีจ่ ะได้รบั การตรวจ Captopril renography ควรได้รบั คัดเลือกอย่าง
ระมัดระวัง แนะน�ำให้ตรวจเฉพาะผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ปานกลางถึงความเสี่ยงสูงที่จะเป็น renovascular hypertension โดยมี
เกณฑ์ในการคัดเลือกดังต่อไปนี้
1. เริ่มวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่ออายุมากกว่า 60 ปี
หรือน้อยกว่า 30 ปี
2. มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง (severe or accelerate
hypertension) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
3. ความดันโลหิตสูงทีเ่ คยควบคุมได้ดี แต่ปจั จุบนั ยากทีจ่ ะควบคุมได้
ด้วยยา
4. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีหลักฐานการเป็นโรคหลอดเลือด
อุดตัน (occlusive vascular disease) อื่นๆ ร่วมด้วย
5. การมีการท�ำงานของไตลดลงทีไ่ ม่มสี าเหตุ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ พิง่ จะได้รบั
การวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
6. ความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่พบสาเหตุรว่ มกับการตรวจพบเสียงบริเวณ
ช่องท้องหรือเอว (abdominal or flank bruits)
ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยา Captopril อยู่แล้วควรหยุดรับประทานยา
48 ชัว่ โมงก่อนท�ำการตรวจ ยกเว้นในผูป้ ว่ ยบางรายทีจ่ ำ� เป็นต้องรับประทาน
ยา Captopril และไม่สามารถหยุดยาได้นานกว่า 24 ชั่วโมง แต่อย่างน้อย
ควรหยุดยาในวันที่ท�ำการตรวจ และควรหยุดยากลุ่ม Calcium channel
blocker ที่อาจท�ำให้เกิดผลบวกลวง (false-positive) และยาขับปัสสาวะ
ที่อาจท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอาการขาดน�้ำได้ ส่วนยารักษาความดันโลหิตสูงกลุ่ม
อืน่ ๆ ไม่ได้มผี ลต่อผลการตรวจ captopril renography นอกจากนัน้ ผูป้ ว่ ย
ควรงดอาหารในวันตรวจเพื่อให้มีการดูดซึมยา Captopril ได้มากที่สุด
และควรได้รับสารน�้ำอย่างเพียงพอก่อนการตรวจ
การตรวจอาจท�ำแบบวันเดียว ท�ำการตรวจ 2 ครั้ง (single day,
two-stage protocol) โดยท�ำการสแกนไตตามปกติก่อน (baseline
noncaptopril study) ตามด้วยการตรวจร่วมกับการให้ยา Captopril
ที่หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากมีการขับสารเภสัชรังสีในการตรวจครั้งแรก
หมดแล้ว โดยอาจฉีดยาขับปัสสาวะระหว่างหรือหลังการตรวจครั้งแรก
เพื่อลดเวลาในการรอตรวจครั้งที่ 2 ก็ได้
การตรวจแบบครั้งเดียว (one-stage protocol) มักเลือกใช้ใน
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มปี ระวัตกิ ารท�ำงานของไตลดลงหรือไตวายมาก่อน โดยตรวจร่วมกับ
การใช้ยา Captopril ถ้าผลตรวจปกติจะมีโอกาสเป็นโรค renovascular
hypertension ต�่ำมาก (ประมาณร้อยละ 106) เกณฑ์ในการวินิจฉัย
โรค renovasuclar hypertension ได้แก่ ผลสแกนไตหลังให้ยา Captopril
(postcaptopril renogram) มีความผิดปกติหรือพบความผิดปกติมากขึ้น
กว่าตอนที่ไม่ได้ให้ยา Captopril โดยส่วนมากมักจะเป็นเพียงไตข้างเดียว
ถ้าใช้สารเภสัชรังสี Tc-99m DTPA หลักการแปลผล คือ พบว่ามี
การท�ำงานและการขับสารเภสัชรังสีที่ลดลง (diminished uptake and
excretion) โดยเกิดจากค่า GFR ลดลง อาจพบมีค่า time to peak
นานขึ้นจาก renogram curve แต่ถ้าใช้สารเภสัชรังสี Tc-99m MAG3
จะพบว่าการท�ำงานและการขับสารเภสัชรังสียังเป็นปกติอยู่ อย่างไรก็ตาม
การที่ไตมีค่า GFR ต�่ำลง ส่งผลให้มีการสร้างและขับปัสสาวะลดลง ดังนั้น
จึงมีการขับสารเภสัชรังสีออกจากท่อของหน่วยไตช้าลงด้วย ท�ำให้พบ
การคัง่ ค้างของสาร Tc-99m MAG3 อยูใ่ นไตส่วนนอก (cortical retention)
ซึ่งเป็นหลักในการแปลผล และในรายที่มี severe renal artery stenosis
บางครั้งพบมีการจับสาร Tc-99m MAG3 น้อยตั้งแต่แรกได้

การพบว่ามีการท�ำงานของไตแย่ลงทัง้ สองข้างอาจเกิดจากมี bilateral
renal stenosis มี ค วามดั น โลหิ ต ต�่ ำ ระหว่ า งการตรวจ การขาดน�้ ำ
(dehydration) หรือมี bladder distention ก็ได้ การมีความดันโลหิต
ลดต�่ำมากหลังจากได้ยา Captopril อาจท�ำให้เกิดมีปัสสาวะออกน้อย
เฉียบพลัน เกิดการคั่งค้างของสารเภสัชรังสีที่ไตได้ ไม่เฉพาะในผู้ป่วย
renovascular hypertension แต่รวมทัง้ ผูป้ ว่ ย essential hypertension
หรือแม้แต่คนทั่วไปด้วย การมีภาวะขาดน�้ำก็ท�ำให้มีปัสสาวะออกน้อย
และมี ก ารคั่ ง ค้ า งของสารเภสั ช รั ง สี ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั บ ภาพสแกนผู ้ ป ่ ว ย
renovascular hypertension หลังได้ยา Captopril
การวินิจฉัยโรค renovascular hypertension ด้วยวิธีนี้มีความไว
และความจ�ำเพาะสูงกว่าร้อยละ 907 โดยมีผลบวกลวงต�ำ่ ประมาณร้อยละ 3.58
เมือ่ มีการเตรียมผูป้ ว่ ยและมีการตรวจทีถ่ กู ต้อง ยกเว้นผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารท�ำงาน
ของไตลดลง โดยเฉพาะรายทีม่ ไี ตขนาดเล็กหรือมีการท�ำงานของไตต�ำ่ มาก
อย่างไรก็ดี การตรวจพบความผิดปกติมักต้องมี renal artery stenosis
ร้อยละ 60-90 เนื่องจากการตีบของหลอดเลือดน้อยกว่าร้อยละ 60
จะไม่มีการกระตุ้นกลไก renin-angiotensin compensation อย่างมี
นัยส�ำคัญ ในทางตรงข้าม การตีบของหลอดเลือดมากกว่าร้อยละ 90
อาจท�ำให้มีการทดแทนของ renin-angiotensin system ได้ไม่เพียงพอ
จึงไม่เห็นความแตกต่างของการตรวจก่อนและหลังให้ยา Captopril
การเกิดผลลบลวง (false negative) ยังอาจเกิดจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยยังคงได้รบั
ยากลุ่ม ACEI อยู่ระหว่างการตรวจ ดังนั้น จึงต้องงดยากลุ่ม ACEI 2-4 วัน
ถ้าเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้น เช่น Captopril เป็นต้น และ 1 สัปดาห์ในกลุ่ม
ที่ออกฤทธิ์ยาว
3. Acute pyelonephritis in children
การวินจิ ฉัยโรคกรวยไตอักเสบเฉียบพลัน (acute pyelonephritis)
ในเด็กจากอาการทางคลินิกและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการบ่อยครั้งเป็น
เรือ่ งยาก ถึงแม้วา่ จะมีอาการไข้ ปวดหลังหรือปัสสาวะขุน่ และมีผลบวกจาก
การเพาะเชื้อในปัสสาวะก็ตาม การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่แนะน�ำ
ให้ทำ� บ่อยครัง้ ในเด็กและอัลตราซาวนด์มคี วามไวในการวินจิ ฉัยต�ำ่ (ร้อยละ 33.3)9
และประเมินความรุนแรงได้ต�่ำกว่าที่เป็นจริง การตรวจ radionuclide
renal cortical imaging โดยใช้สารเภสัชรังสี Tc-99m DMSA ร่วมกับ
เทคนิคการถ่ายภาพแบบ SPECT imaging มีความไวสูงในการวินจิ ฉัยภาวะ
ติดเชือ้ ในไต (ร้อยละ 74.8)9 ผลตรวจทีป่ กติสามารถแยกโรคกรวยไตอักเสบ
เฉี ย บพลั น ในเด็ ก ได้ อย่ า งไรก็ ต ามการตรวจนี้ มั ก ไม่ จ� ำ เป็ น ในผู ้ ใ หญ่
ในคนปกติจะพบการจับสารเภสัชรังสีได้ดีเท่ากันทั่วทั้งไต ยกเว้นบริเวณ
กรวยไต
ในผูป้ ว่ ยกรวยไตอักเสบเฉียบพลันพบภาพสแกนทีผ่ ดิ ปกติได้ 3 แบบ
ได้ แ ก่ focal cortical defect, multifocal cortical defects
และ diffusely decreased activity ในช่วงเริ่มการติดเชื้อใหม่ๆ รอยโรค
อาจสัมพันธ์กบั การบวมของเนือ้ เยือ่ ท�ำให้มกี ารโป่งนูนของเนือ้ ไต สารเภสัช
รังสี Tc-99m DMSA มักพบความผิดปกติได้เร็วก่อนทีจ่ ะเกิดความเสียหาย
ทางกายภาพของเนื้อไตอย่างมีนัยยะส�ำคัญ รอยโรคระยะนี้อาจหายไปได้
ภายในเวลาหลายเดือนหรือคงอยู่ตลอดไปจากการเกิดเป็นรอยแผลเป็น
ถ้ารอยโรคเป็นมากขึ้นรอยแผลเป็นจะเด่นชัดขึ้นและสัมพันธ์กับการหดรั้ง
และลดปริมาณเนื้อไตลง (contraction and volume loss)
4. Renal mass
ก้อนผิดปกติที่ไต (space-occupying lesion) ที่ตรวจพบจากภาพ
CT scan, MRI หรือ ultrasound อาจสามารถแยก non-functioning
renal tissue ออกจาก functioning renal tissue ได้จากการตรวจ
โดยใช้สารเภสัชรังสี Tc-99m DMSA ก้อนที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อไต (renal
parenchyma) เช่น neoplasms, access, cysts, hematoma, infarcts
จะพบมีการจับสารเภสัชรังสีลดลง (defects) แต่ถ้าเป็นเนื้อไตปกติ
แต่ดูคล้ายก้อนเนื้องอก (pseudotumors) เช่น fetal lobulation,
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dromedary humps หรือ column of Bertin จะพบมีการจับสารเภสัช 6. Renal complication of renal transplant
การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคทัง้ ทีม่ ยี งั มีชวี ติ หรือเพิง่ เสียชีวติ (living
รังสีปกติ ซึ่งจะยืนยันได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อปกติ (benign nature)
or cadaveric transplant donors) เป็นวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะที่ได้รับ
5. Vesicoureteral reflux
การตรวจ radionuclide cystography เป็นตัวเลือกที่ใช้ใน การยอมรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านเทคนิคการผ่าตัดและการให้ยา ไตใหม่
การตรวจผู้ป่วยเด็กที่สงสัยเป็นโรค vesicoureteral reflux โดยมีความไว จะถูกน�ำมาผ่าตัดไว้ที่บริเวณ anterior iliac fossa โดยน�ำหลอดเลือด
ในการวินจิ ฉัยโรคมากกว่าการตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัย คือ iodinated contrast มาต่อกับ hypogastric artery และ external iliac vein และน�ำท่อไต
cystography เนือ่ งจากสามารถตรวจพบปริมาณปัสสาวะไหลย้อนได้ตงั้ แต่ มาต่อกับกระเพาะปัสสาวะ การตรวจอัลตราซาวนด์มกั จะเป็นตัวเลือกแรก
1 มิลลิลิตรขึ้นไป นอกจากนั้นผู้ป่วยยังได้รับปริมาณรังสีในการตรวจแต่ละ ในการตรวจภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ในรายปกติประมาณเลือดที่ไป
ครัง้ น้อยกว่าอีกด้วย การตรวจด้วยวิธี direct radionuclide cystography เลี้ยงไตที่ถูกปลูกถ่ายจะพบได้ในเวลาใกล้เคียงกับที่บริเวณ iliac vessels
ใช้สารเภสัชรังสี Tc-99m pertechnetate, Tc-99m DTPA หรือ Tc-99m และค่า maximal parenchymal phase มีค่าใกล้เคียงกับในการตรวจไต
sulfur colloid ผสมในขวดน�้ำเกลือแล้วค่อยๆ ใส่เข้าไปในกระเพาะ ปกติ คือที่เวลา 3-5 นาที และจะพบปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะที่เวลา
ปัสสาวะโดยตรงผ่านสายสวนปัสสาวะ ในคนปกติจะไม่พบมีปัสสาวะ 4-8 นาที หลังจากการเปลี่ยนไตภายใน 2 สัปดาห์ อาจเห็นสารเภสัชรังสีที่
ไหลย้อนขึน้ ไปทีท่ อ่ ไต (ureters) และไต แต่ในผูป้ ว่ ย อาจพบมี vesicoureteral ท่อไตได้จากการบวมบริเวณ ureterovesical anastomosis
ภาวะแทรกซ้อนจากการเปลี่ยนไตที่พบบ่อย ได้แก่ acute tubular
reflux ตั้งแต่การตรวจในระยะ bladder filling, voiding หรือ postvoid
necrosis (ATN), rejection, anti-rejection medication (cyclosporin)
ได้ โดยมีการรายงานระดับความรุนแรงเป็น 3 ระดับ2 ได้แก่
1. ระดับความรุนแรงน้อย (Minimal) คือ มีปัสสาวะไหลย้อนไปที่ toxicity และภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด (surgical complications)
Acute tubular necrosis (ATN) มักเกิดใน cadaveric transplants
ท่อไต
2. ระดับความรุนแรงปานกลาง (Moderate) คือ มีปัสสาวะ โดยเป็นผลจากการขาดเลือดของไตระหว่างการขนส่งจากร่างของผูเ้ สียชีวติ
ก่ อ นท� ำ การผ่ า ตั ด เปลี่ ย นไต ภาพสแกนจะพบว่ า มี ป ระมาณเลื อ ดที่
ไหลย้อนไปถึง pelvicalyceal system
3. ระดับความรุนแรง (Severe) คือ มีปัสสาวะไหลย้อนไปใน ไปเลี้ยงไตปกติแต่มีการท�ำงานของไตลดลง มีคั่งค้างของสารเภสัชรังสี
pelvicalyceal system ร่วมกับมี dilated intrarenal collecting system Tc-99m MAG3 ร่วมกับมีพบปริมาณปัสสาวะน้อยหรือไม่มเี ลย ภาวะ ATN
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เนื่ อ งจากไตที่ ถู ก เปลี่ ย น (transplanted kidney) จะไม่ มี venous collaterals การเกิ ด การอุ ด ตั น ของหลอดเลื อ ดด า
(venous thrombosis) จะพบมีปริมาณเลือดที่เข้าสู่ไตและการทางานของไตลดต่าลงเหมือนในภาวะหลอดเลือดแดงอุดตัน
(arterial obstruction) การอุ ด ตั น ของรอยต่ อ บริเวณท่ อ ไต (ureteral anastomosis) สามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ ด้ วยการตรวจ
3. ระยะ chronic rejection เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ลงเหมือนในภาวะหลอดเลือดแดงอุดตัน (arterial obstruction) การอุดตัน
diuretic renography
(antibody-mediated process) พบได้ 6 เดือนถึง 1 ปีหลังเปลี่ยนไต ของรอยต่อบริเวณท่อไต (ureteral anastomosis) สามารถวินจิ ฉัยได้ดว้ ย
โดยค่ อ ยๆimaging
มี ก ารอุ ด ตั น ของหลอดเลื อ ดไต ท� ำ ให้ มี ป ริ ม าณเลื อ ดและ การตรวจ diuretic renography
Adrenal gland
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การมี lymphoceles ซึง่ จะเกิดขึน้ อย่างช้าๆ โดยจะพบในเวลาหลายเดือน และโรค neuroblastomas โดยมี ค วามไวและความจ� ำ เพาะสู ง ถึ ง
โรค neuroblastomas
โดยมี ค วามไวและความจ าเพาะสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 90 นอกจากนั้ น สาร MIBG ยั ง สามารถจั บ
หลังผ่าตัด เนื่องจากไตที่ถูกเปลี่ยน (transplanted kidney) จะไม่มี ร้อยละ 90 นอกจากนั้นสาร MIBG ยังสามารถจับ neuroendocrine
venous collaterals
ตันของหลอดเลื
ำ (venous
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neuroendocrine
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อื่ น ๆดการอุ
ได้ดใน
ระ ดั บ ทีอ่ น้ดด�อย
ก ว่ า ได้tumors
แ ก่ carcinoid,
thyroid
carcinoma
thrombosis) จะพบมีปริมาณเลือดที่เข้าสู่ไตและการท�ำงานของไตลดต�่ำ carcinoma และ paraganglioma (ภาพที่ 3)
paraganglioma (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ภาพสแกน
มีกมารจั
บสารเภสั
งสีเป็เวณทรวงอก
นปริมาณมากด้
้ ายบริเวณทรวงอก
ภาพที่ 3 ภาพสแกน paraganglioma
พบว่ามีกparaganglioma
ารจับสารเภสัชรังพบว่
สีเป็นาปริ
าณมากด้
านซ้ชารัยบริ
(leftานซ
mediastinum)
ผลชิ้นเนือ้ หลังการผ่าตัด
(left mediastinum) ผลชิ้ นเนื้อหลังการผ่าตัดรายงานเป็น paraganglioma
รายงานเป็น paraganglioma
4. Captopril renography มีค่าความไว (sensitivity) และ
สรุป
สรุ ป
1. การตรวจไตทางเวชศาสตร์นวิ เคลียร์มบี ทบาทส�ำคัญในการตรวจ ค่ า ความจ� ำ เพาะ (specificity) ในการวิ นิ จ ฉั ย โรค renovascular
1. การตรวจไตทางเวชศาสตร์
ิวเคลียร์มและไตที
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าคัญกในการตรวจการท
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ถ่าย
5. ATN มั ก มี perfusion ปกติ แ ต่ มี cortical retention
DTPA เป็นสารเภสัชรังสีที่ใช้ในการตรวจการท�ำงาน
การปลูของโกลเมอรู
กถ่าย2. Tc-99m
และมี
rising
renogram curve ในกรณีที่ใช้ Tc-99m MAG3 ซึ่งมักพบ
ลัสและค�ำนวณค่า GFR ของไตแยกแต่ละข้าง ส่วน Tc-99m
ตั้งแต่ในสัปดาห์แล
รกหลั
งการปลู
กถ่ายไตและจะดี
ึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ละข้าง
ใช้ในการตรวจการท�
ำงานของท่
นค่า renal
2. Tc-99mMAG3DTPA
เป็นสารเภสั
ชรังสีทอหน่
ี่ใช้วใยไตและประเมิ
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ส่วน rejection มักมีทั้ง poor perfusion และ poor tubular excretion
plasma flow
6. Cyclosporin
กษณะภาพสแกนได้
ส่วน Tc-99m
MAG3renography
ใช้ในการตรวจการท
อหน่
นค่าtoxicity
renalสามารถพบลั
plasma
flow เหมือนกับ
3. Diuretic
ใช้ตรวจเพื่อวินิจางานของท่
ฉัยแยกโรคการอุ
ดกั้นวยไตและประเมิ
ทางเดินปัสสาวะออกจากการโป่งพองของทางเดินปัสสาวะจากสาเหตุอนื่ ๆ

ATN แต่มักจะไม่เกิดทันทีหลังการปลูกถ่ายไต
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7. Tc-99m MIBG เป็ น medullary adrenal imaging
agent ซึ่ ง Tc-99m MIBG สะสมได้ ดี ใ น pheochromocytoma
และ neuroblastoma นอกจากนั้ น ยั ง สามารถสะสมในมะเร็ ง ชนิ ด
carcinoid, medullary thyroid carcinoma และ paraganglioma
ได้อีกด้วย
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