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บทคัดย่อ

บทนำ: การติดฉลากเม็ดเลือดแดงกับเทคนิเชียม99-เอ็ม จะมีปัจจัยหลายอย่างที่รบกวนการติดฉลากทั้งที่ทราบสาเหตุ และไม่
ทราบสาเหตุ ทำให้บางครั้งได้ภาพที่มีคุณ ภาพไม่ดี ซึ่งอาจพบได้เป็นครั้งคราวในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทำให้ต้องมีการเพิ่ม
ระยะเวลาในการถ่ายภาพให้นานขึ้นหรือนัดคนไข้มาทำซ้ำ ในกรณีที่ร้อยละของการติดฉลากเม็ดเลือดแดงกับเทคนิเชียม99-เอ็ม มี
ค่าต่ำมาก วัตถุประสงค์: การศึกษานี้ต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการติดฉลากกับการประเมิลผลการติดฉลากจากภาพที่ได้
โดยรังสีแพทย์ และต้องการหาอุบัติการณ์การติดฉลากที่ไม่ดีในคนปกติ วิธีการศึกษา: ศึกษาในผู้ป่วยที่ส่งมาตรวจการทำงานของ
หัวใจห้องล่างซ้ายก่อนให้ยาเคมีบำบัดและอาสาสมัครที่ไม่ได้รับประทานยาที่มีผลต่อการติดฉลากของเม็ดเลือดแดงกับเทคนิเชียม
เปอร์เทคนิเตท หาร้อยละของการติดฉลากเม็ดเลือดแดงเทียบกับการประเมินคุณภาพของภาพถ่ายปอดด้านหน้า (Anterior) แบบ
อยู่กับที่ (Static) โดยใช้เมตริกซ์ขนาด 256x256 ตั้งค่าการถ่ายภาพนาน 2 นาที ด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาของ Siemens รุ่น
ECAM ใช้คอลลิเมเตอร์แบบ Low Energy High Resolution (LEHR) และให้รังสีแพทย์ประเมินการติดฉลากจากภาพที่ได้ว่าต่ำ
ปานกลาง หรือ ดี ผลการศึกษา: ในผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 70 ราย มี 3 ราย ที่ได้รับสารเภสัชรังสีซึ่งมีร้อยละของการติดฉลาก
ต่ำกว่า 10 และรังสีแพทย์ประเมินประสิทธิภาพการติดฉลากจากภาพที่ได้ในระดับต่ำ มี 3 ราย ที่ได้รับสารเภสัชรังสีซึ่งมีร้อยละ
ของการติดฉลากอยู่ระหว่าง 10-30 และรังสีแพทย์ประเมินประสิทธิภาพการติดฉลากจากภาพที่ได้ในระดับปานกลาง ที่เหลืออีก
64 ราย ได้รับสารเภสัชรังสีซึ่งมีร้อยละของการติดฉลากสูงกว่า 50 และรังสีแพทย์ประเมินประสิทธิภาพการติดฉลากจากภาพที่ได้
ในระดับดี สรุปผลการศึกษา: ในการประเมินประสิทธิภาพของการติดฉลากเม็ดเลือดแดงด้วยเทคนิเชียม-99เอ็ม ถ้าร้อยละของ
การติดฉลากต่ำกว่า 10 จะได้ภาพที่มีคุณภาพต่ำมาก ควรนัดมาตรวจใหม่ ถ้าร้อยละของการติดฉลากอยู่ระหว่าง 10-30 ควรเพิ่ม
ระยะเวลาของการถ่ายภาพให้มากกว่าปกติ 2-3 เท่า และให้รังสีแพทย์ตรวจสอบคุณภาพของภาพที่ได้ก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้าน
คำสำคัญ: การติดฉลากเม็ดเลือดแดงกับเทคนิเซียม-99เอ็ม, ประสิทธิภาพการติดฉลาก
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Abstract
Introduction: There are many factors that diminishing the labeling of Tc-99m with Red Blood Cell. It
sometimes occurred in nuclear medicine examination, and needed more acquisition time or repeating the
examination in worst case. Objective: The purpose of this study is to compare labeling efficiency with
image evaluation for labeling yield by nuclear medicine physician and to find the incident of poor labeling
in normal subjects. Materials and methods: Patients with request for pre-chemotherapy Left Ventricular
Ejection Fraction (LVEF) as baseline study and volunteers who did not on drug affecting red blood cell (RBC)
labeling were included in this study. We measured labeling efficiency (LE), and performed anterior chest
static image using Siemens SPECT camera model ECAM with Low Energy High Resolution(LEHR) collimator,
matrix size 256x256, duration 2 minutes then submitted this image to nuclear medicine physician to
evaluate the image as poor, moderate or good labeling. Results: There were 70 cases, 3 cases had LE < 10%
with poor image evaluation, 3 cases had LE between 10-30% with moderate image evaluation and 64 cases
had LE > 50% with good image evaluation. Conclusion: Repeated examination was needed if LE was less
than 10% because of the poor image quality. If LE was between 10-30%, the technologist should increase
the acquisition time 2-3 times more than usual. The image quality should met nuclear medicine physician
satisfaction before discharging the patient.
Keywords: Tc-99m labeled red blood cells, Labeling Efficiency

บทนำ

ฉลากเม็ด เลือ ดแดงขึ้น ภายในร่า งกาย จะให้ร ้อ ยละของ
ประสิทธิภาพการติดฉลากราว 75-85 (บ่อยครั้งที่พบว่าร้อย
ละของ ประสิทธิภาพการติดฉลากต่ำราว 60-65)(4) ข้อดีของ
วิธ ีน ี้ค ือ ทำง่า ย รวดเร็ว และไม่แ พง แต่ข ้อ เสีย คือ ให้
ประสิทธิภาพการติดฉลากต่ำกว่าวิธีอื่น
2. การติด ฉลากภายนอกร่า งกาย (In Vitro
Method) กระทำโดยการดูดเลือด ด้วยกระบอกฉีดยาที่มี
สารป้องกันการแข็งตัวของเลือดและสแตนนัสไออนแล้วทิ้ง
ไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 10-20 นาที นำเลือดไปปั่นเพื่อแยก
พลาสมาออก จากนั้นเติมเทคนิเชียมปอร์เทคนิเตท (TcO4-)
ลงไปทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที นำไปปั่นอีกครั้งเพื่อ
แยกพลาสมาที่เหลือออกแล้วจึงฉีดกลับเข้าสู่ร่างกาย วิธีนี้มี
ประสิทธิภาพในการติดฉลากเม็ดเลือดแดงสูงที่สุดใน 3 วิธี
กล่าวคือ มีร้อยละของการติดฉลากประมาณ 95 แต่ข้อเสีย
คือนอกจากใช้เวลาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังจำเป็นการปั่นเลือดเพื่อ
แยกพลาสมา อีกทั้งการเตรียมภายใต้สภาวะปราศจากเชื้อ
ปัจ จุบ ัน มีช ุด การเตรีย มยาสำเร็จ รูป จำหน่า ยที่เรีย กว่า
UltraTag RBC kit ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำเลือดไปปั่น แต่ราคา
ของชุดเตรียมยาสำเร็จรูปนี้มีราคาสูง

การติดฉลากเม็ดเลือดแดงกับเทคนิเชียม-99เอ็ม (Tc99m) เริ่มมีการนำมาใช้ทางคลินิกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960(1) แต่
มีป ระสิท ธิภ าพการติด ฉลาก (Labeling Efficiency) ต่ำ
ต่อ มาได้ม ีก ารพัฒ นากรรมวิธีต ิด ฉลากจนมีป ระสิท ธิภ าพ
สูงขึ้น และมีก ารใช้ก ัน อย่างแพร่ห ลายในปัจ จุบ ัน สำหรับ
ตรวจหาค่าการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (MUGA Scan)
เพื่อใช้ประเมินการทำงานของหัวใจ หรือใช้ตรวจหาจุดที่มี
เลือ ดออกในระบบทางเดิน อาหารส่ว นล่า ง (Lower GI
bleeding) และเนื้องอกที่ตับประเภท Hemangioma การ
ติดฉลากแต่ละวิธีมีหลักการที่คล้ายกันคือ(2)
1. การให้สแตนนัส ไอออนเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดง
2. การขจัดสแตนนัส ไอออน ส่วนเกินที่อยู่นอกเซลล์
เม็ดเลือดแดง
3. การเติมเทคนิเชียมเปอร์เทคนิเตท
การติดฉลากสามารถแบ่งออกได้เป็น(3)
1. ก า ร ต ิด ฉ ล า ก ภ า ย ใน ร ่า งก า ย (In Vivo
Method) โดยการฉีด สแตนนัส ซึ่ง โดยทั่ว ไปจะอยู่ใ นรูป
ของสแตนนัสไพโรฟอสเฟต (Stannous pyrophosphate:
Sn2P2O7) 15 มิล ลิก รัม ต่อ น้ำหนัก ตัว 1 กิโลกรัม เข้าทาง
หลอดเลือดดำทิ้งไว้ 15-30 นาที แล้วฉีดเทคนิเชียมเปอร์
เทคนิเตท (TcO4-) เข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อให้เกิดการติด
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3. ก ารด ัด แ ป ล งก ารต ิด ฉ ล าก ภ าย ใน ร่า งก าย
(Modified in Vivo Method) วิธ ีน ี้พ ัฒ นาขึ้น เพื่อ ให้ไ ด้
ประสิทธิภาพการติดฉลากสูงขึ้น ซึ่งกระทำเหมือนการติด
ฉลากภายในร่างกายโดยหลังจากฉีดสแตนนัส แล้วดูดเลือด
ออกมา 3-5 มิลลิลิตร โดยใช้กระบอกฉีดยาที่ใส่ในอุปกรณ์
ป้องกันรังสีที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดและเทคนิ
เช ีย ม ป อ ร์เ ท ค น ิเ ต ท (TcO4-) ผ ส ม อ ย ู่ เข ย ่า เบ าๆ ท ี่
อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที แล้วจึงฉีดกลับเข้าสู่ร่างกาย จะ
ให้ร้อยละของประสิทธิภาพการติดฉลากเพิ่มขึ้นถึง 90 แต่
ข้อเสียคือใช้เวลาเตรียมยาเพิ่มขึ้นและต้องเตรียมยาภายใต้
สภาวะปราศจากเชื้อ (Sterility technique)
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ทำให้ประสิทธิภาพ
การติด ฉลากเม็ด เลือ ดแดงลดลงซึ่ง มีได้ห ลายสาเหตุ ดัง
แสดงในตารางที่ 1

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลือกใช้วิธีการดัดแปลงการติด
ฉลากเม็ดเลือดแดงภายในร่างกายในการให้บริการการตรวจ
เพราะให้ป ระสิท ธิภ าพการติดฉลากที่สูงกว่าการติดฉลาก
แบบภายในร่างกาย แต่วิธีการเตรียมไม่ยุ่งยากมากนัก และ
ราคาไม่แพง ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจการทำงานของหัวใจ
ห้องล่างซ้ายเพื่อดูสัดส่วนของปริมาตรเลือดหลังการบีบตัว
กับก่อนการบีบตัว (Left Ventricular Ejection Fraction;
LVEF) โ ด ย ว ิธ ีก า ร ต ร ว จ แ บ บ Multiple Gated
Acquisition Scan (MUGA Scan) เนื่องจากแพทย์ต้องการ
ดูความเป็นพิษต่อหัวใจ (Cardio-toxicity) ของการให้เคมี
บำบัด ในการรัก ษาโรคมะเร็ง พบว่าบางรายให้ผ ลการติด
ฉลากเม็ดเลือดแดงที่ต่ำมาก อาจเป็นผลเนื่องมาจาก (1) ยา
เคมีบำบัด (2) ขั้นตอนการติดฉลาก หรือ (3) ตัวผู้ป่วยเอง
ทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพไม่ดี ดังแสดงในภาพที่ 1 ส่งผลต่อ
การเพิ่มเวลาในการถ่ายภาพให้น านขึ้น บางครั้งแพทย์ไม่
สามารถแปรผลได้ต้องนัดคนไข้ม าตรวจซ้ำทำให้เสียเวลา
เนื่องจากไม่ได้มีการหาประสิทธิภาพของการติดฉลาก โดย
จะทราบว่า การติด ฉลากดีห รือ ไม่ก ็ต ่อ เมื่อ เริ่ม ทำการ
ถ่ายภาพแล้ว

ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุที่มีผู้รายงานว่าทำให้ประสิทธิภาพ
การติดฉลากเม็ดเลือดแดงลดลง(5)
1. Catheter ที่มี เฮพาริน
2. การฉีดยาผ่านทางสายที่มี dextrose
3. สแตนนัสไอออน (Sn2+) ไม่เพียงพอ
4. ได้ร ับ การฉีด สารทึบ รัง สีท ี่เป็น สารประกอบของ
ไอโอดีน (ภายใน 24 ชั่วโมง)
5. สแตนนัสไอออน (Sn2+) มากเกินไป
6. ค่า Hematocrit ต่ำ
7. ใช้เทคนิเชีย มที่ไ ด้จ ากการ elute ครั้ง แรกจะมี
พาหะมาก (Carrier)
8. ยาเกี่ย วกับ โรคความดัน และโรคหัวใจบางตัวเช่น
hydralazine, prazosin, methyldopa, propranolol,
digoxin, quinidine
9. โรคที่ทำให้เกิดสารภูมิต้านทานเม็ดเลือดแดงได้แก่
chronic lymphocytic leukemia, non-Hodgkin's
lymphoma และ systemic lupus erythematosus
10. โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle cell)
11. เคมีบำบัด เช่น Doxorubicin
12. Incubation with anti-RhD serum
13. มีการผสมสารต้านออกซิเดชันในสารละลาย
14. ออกซิเดชันของเทคนิเชียมกับอากาศ
15. ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
16. ยาที่เป็น พิษ ต่อเซลล์, ยากดภูมิต้านทานและยา
ปฏิชีวนะ เช่น เพนนิซิลลิน

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างภาพ LAO ของการตรวจ MUGA ที่
มีประสิทธิภาพการติดฉลากไม่ดี ทำให้ต้องใช้เวลาในการ
ถ่ายภาพนานขึ้น ในภาพใช้เวลา 55 นาที จึงพอมองเห็น
ห้องหัวใจได้
ในการศึก ษาครั้ง นี้ต ้อ งการเปรีย บเทีย บการหา
ประสิทธิภาพการติดฉลากเม็ดเลือดแดงในคนปกติเทียบกับ
การประเมินผลการติดฉลากจากภาพที่ได้โดยรังสีแพทย์เพื่อ
หาอุบัติการณ์การติดฉลากที่ต่ำ จนมีผลกระทบต่อการตรวจ
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ว่ามีค่าต่ำขนาดไหนที่รังสีแพทย์บอกว่าได้ภาพที่มีคุณภาพ
ต่ำจากการติดฉลากที่ไม่ดี เพื่อให้นักรังสีการแพทย์ใช้เป็น
เกณฑ์เพิ่มเวลาในการถ่ายภาพเก็บข้อมูลให้นานขึ้น จนได้
ภาพที่รังสีแพทย์สามารถแปรผลได้ หรือจะต้องนัดคนไข้มา
ทำซ้ำ ในกรณีท ี่ค ุณ ภาพของภาพถ่า ยทางการแพทย์ไม่
สามารถยอมรับได้เนื่องจากผลการติดฉลากต่ำมาก
ก า ร ศ ึก ษ า ว ิจ ัย ค ร ั้ง น ี้ผ ่า น ก า ร พ ิจ า ร ณ า จ า ก
คณะกรรมการพิจ ารณาจริย ธรรมการวิจ ัย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การหาประสิท ธิภ าพการติด ฉลากโดยการเติม
น้ำเกลือ (0.1% NSS) ลงในหลอดบรรจุเลือดที่ติดฉลากแล้ว
ซึ่งแบ่งไว้ (0.2 มิลลิลิตร) จนมีปริมาตร 2 มิลลิลิตร นำไป
ปั่น ที่ 2000 รอบต่อ นาทีเป็น เวลา 2 นาที จากนั้น แยก
พลาสมาและเม็ดเลือดแดง ดังภาพที่ 3 นำไปวัดความแรง
ร ัง ส ีด ้ว ย เค ร ื่อ ง Dose calibrator แ ล ้ว ค ำ น ว ณ ห า
ประสิทธิภาพการติดฉลากโดย(6)
ประสิทธิภาพการติดฉลาก % =
ความแรงรังสีของเม็ดเลือดแดง
ความแรงรังสีของเม็ดเลือดแดง$ความแรงรังสีของพลาสมา

วิธีการศึกษา

ศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบไปข้างหน้า โดยการเก็บ
ข้อมูลจากคนไข้ที่แพทย์ส่งมาทำ MUGA Scan ก่อนให้เคมี
บำบัดและอาสาสมัครในคนปกติที่ไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับโรค
เลือด โรคหัวใจ หรือไม่ได้รับยาเคมีบำบัดภายใน 6 เดือน
โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. การติดฉลากเม็ดเลือดแดงกับเทคนิเชียม-99เอ็ม
โดยการฉีด สแตนนัส (II)คลอไรด์ (SnCl2) 2 มิล ลิก รัม (จัด
จำหน่ายโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ) เข้าทาง
หลอดเลือ ดดำ จากนั้น รอเวลาประมาณ 20 นาที จึง ดูด
เลือดออกมา 10 มิลลิลิตรโดยใช้หลอดฉีดยาที่มีสารป้องกัน
การแข็งตัว ของเลือ ด (ใช้เฮพาริน ที่ต ิด อยู่ในหลอดฉีด ยา)
แล้วเติมเทคนิเชียมเปอร์เทคนิเตท (TcO4-) 740 เมกกะเบค
เคอเรล ใช้เวลาผสมโดยการเขย่าเบาๆให้เข้ากัน นาน 10
นาที ที่อ ุณ หภูม ิห ้อ ง จากนั้น จึงฉีด เลือ ดที่ต ิด ฉลากแล้วนี้
กลับ เข้าสู่ร่างกาย ดังภาพที่ 2 (ก่อ นฉีด ให้แ บ่งเลือ ดทีต่ ิด
ฉลากนีม้ า 0.2 มิลลิลิตร สำหรับใช้หาประสิทธิภาพการติด
ฉลาก)

×100

ภาพที่ 3 แสดงหลอดบรรจุเลือดที่เติมน้ำเกลือหลัคลอไรด์
เข้าทางหลอดเลือดดำ (1) การแยกพลาสมาและเม็ดเลือด
แดง (2) นำไปวัดความแรงรังสี (3)
3. การถ่ายภาพหน้าอกด้านหน้า (Anterior) แบบ
อยู่ก ับ ที่ (Static) ขอบบนให้ค รอบคลุม ต่อ มไทรอยด์ด ้ว ย
เครื่อง SPECT ของบริษัท Siemens รุ่น ECAM ใช้คอลลิเม
เตอร์แ บบ LEHR ใช้ข นาดของเมทริก ซ์ (matrix size)
256´256 อัตราขยาย (zoom) 1 นาน 2 นาที ดังภาพที่ 4
แล้วให้รังสีแพทย์ประเมินผลการติดฉลากจากภาพที่ได้ว่าต่ำ
ปานกลางหรือดี

ภาพที่ 2 แสดงการฉีดสแตนนัส(II)คลอไรด์เข้าทางหลอด
เลือดดำ (1) การดูดเลือดมาผสมกับเทคนิเชียมเปอร์เทคนิ
เตทในหลอดฉีดยาที่มีเฮพาริน (2) และการฉีดเลือดที่ผสม
แล้วกลับเข้าสู่ร่างกาย (3)
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างภาพที่ให้รังสีแพทย์ใช้ประเมินผล
การติดฉลาก
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ผลการศึกษา

ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมด 70
ราย เป ็น ชาย 21 รายเป ็น ห ญ ิง 49 รายอายุเ ฉลี่ย
43.25±11.49 ปี (ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของการติดฉลากเม็ด
เลือ ดแดงกับ เทคนิเชีย ม-99เอ็ม เปอร์เทคนิเตท ได้ผ ลดัง
แสดงในตารางที่ 2 พบว่า มี 3 ราย ที่ม ีร ้อ ยละของ
ประสิท ธิภ าพการติด ฉลากต่ำ กว่า 10 และรัง สีแ พทย์
ประเมิน ผลการติด ฉลากจากภาพที่ได้ว ่าไม่ด ี (Poor) มี 3
ราย ที่มีร้อยละของประสิท ธิภาพการติดฉลากอยู่ระหว่าง
10-30 และรังสีแพทย์ประเมินผลการติดฉลากจากภาพที่ได้
ว่า ปานกลาง (Moderate) ดัง แสดงตัว อย่า งในภาพที่ 5
ส่วนที่เหลือ 64 ราย มีร้อยละของประสิทธิภาพการติดฉลาก
สูงกว่า 50 และรังสีแพทย์ประเมินผลการติดฉลากจากภาพ
ที่ไ ด้ว ่า ดี (Good) ดัง แสดงตัว อย่า งในภาพที่ 6 ผลรวม
ทั้งหมดมี 6 ราย ที่มีร้อยละของประสิทธิภาพการติดฉลาก
ต่ำ กว่า 30 คิด เป็น ร้อ ยละ 4.2 จากผู้เข้า ร่ว มโครงการ
ทั้งหมด

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายที่รังสีแพทย์ประเมินว่ามีผล
การติดฉลากไม่ดี และปานกลาง เทียบกับร้อยละของ
ประสิทธิภาพการติดฉลากที่ได้จากการวัด

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายการติดฉลากเม็ดเลือดแดง
ที่มปี ระสิทธิภาพการติดฉลากเกินร้อยละ 50 และรังสีแพทย์
ประเมินจากภาพที่ได้ว่าผลการติดฉลากดี

อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สแตนนัสไออน (Sn2+) ที่
ได้จากการแตกตัวของสแตนนัสคลอไรด์ (SnCl2) ในรูปแบบ
ยาฉีด ซึ่งมีข้อควรระวังคือการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ดัง
สมการที่ 1 (7) ได้เป็น สแตนนัส ไออน (Sn4+) และตะกอน
ของเกลือสแตนนัส

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของประสิทธิภาพการติดฉลากเม็ดเลือดแดง
กับเทคนิเชียม-99เอ็มเปอร์เทคนิเตท และการประเมินผลการติดฉลาก
จากภาพถ่ายโดยรังสีแพทย์
ร้อยละของ
ประสิทธิภาพการ
ติดฉลาก
10<
10-20
20-30
50-60
60-70
70-80
80-90
>90
รวม

จำนวน
(ราย)

การประเมินผลการติด
ฉลากจากรังสีแพทย์

3
2
1
2
7
17
27
11
70

ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

6SnCl2 (aq) + O2 (g) + 2H2O (l) → 2SnCl4 (aq) + 4 Sn(OH)Cl (s)

โดยสแตนนัสไอออน (Sn2+) สามารถแพร่กระจาย
เข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงได้และจับกับส่วนประกอบ
ของเซลล์ เมื่อปล่อยให้สแตนนัสไอออน (Sn2+) เข้าสู่เซลล์
แล้วจึงเติมเทคนิเชียม-99เอ็มเปอร์เทคนิเตท (TcO4- ) ลงไป
เทคนิเ ชีย ม-99เอ็ม เปอร์เ ทคนิเ ตท (TcO4- ) สามารถ
แพร่กระจายเข้าออกผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงได้อย่าง
อิสระ ดังภาพที่ 7 ถ้าภายในเซลล์มีสแตนนัสไอออน (Sn2+)
จะเกิด ปฏิก ิร ิย ารีด อกซ์ท ำให้เ ทคนิเ ชีย มมีเ ลขวาเลนซี
เปลี่ย นจาก +7 เป็น +4 และจับ กับ ฮีโมโกบิน ตรงส่ว นที่
เรียกว่า β chain(8) เทคนิเชียมที่จับกับฮีโมโกบินแล้วจะไม่
สามารถผ่า นเยื่อ หุ้ม เซลล์เ ม็ด เลือ ดแดงออกมาได้ส ่ว น
สแตนนัสไอออน (Sn2+) ที่อยู่นอกเซลล์ซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ละลายน้ำได้ จะจับรวมกับสารประกอบต่างๆภายในระบบ
ไหลเวียนของร่างกาย เกิดเป็นตะกอนของเกลือสแตนนัสที่
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ไม่ละลายน้ำ และร่างกายจะกำจัดออกจากระบบไหลเวียน
เลือดด้วยกระบวนการ Reticuloendothelial system

ภาพที่ 8 แสดงภาพถ่ายที่มีประสิทธิภาพการติดฉลากเม็ด
เลือดแดงที่ไม่ดีจะเห็นไต แต่ไม่เห็นต่อมไทรอยด์

ภาพที่ 7 แสดงเทคนิเชียมที่จับกับฮีโมโกบินแล้วจะไม่
สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงออกมาได้

ภาพที่ 9 แสดงภาพถ่ายที่มีประสิทธิภาพการติดฉลากที่ดีจะ
เห็นไตเพียงเล็กน้อย และไม่เห็นต่อมไทรอยด์

สแตนนัส ไอออน (Sn2+) ที่อ ยู่น อกเซลล์น ี้จ ะทำ
ปฏิกิริยารีดอกซ์กับ เทคนิเชียมที่อยู่ในกระแสเลือด ทำให้
เทคนิเชียมมีเลขวาเลนซีเป็น +4 ขณะอยู่นอกเซลล์ได้ ทำให้
เทคนิเชียมนี้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปภายในได้ มี
ผลทำให้ประสิทธิภาพการติดฉลากลดลง(9) นอกจากนี้สาร
ป้องกันเลือดแข็งตัวที่เราใช้คือเฮพาริน ถ้ามีปริมาณมากเกิน
ในสภาวะที่มีสแตนนัสไอออน (Sn2+) อยู่ด้วย เฮพารินจะจับ
กับ เทคนิเชีย มและถูก ขับ ออกทางไต (10) ทำให้เหลือ เทคนิ
เชีย มเข้า ไปในเซลล์เ ม็ด เลือ ดแดงได้น ้อ ยมีผ ลทำให้ไ ด้
ประสิทธิภาพการติดฉลากลดลงเช่นกัน ในกรณีปริมาณฉีดส
แตนนัส(II)คลอไรด์ (SnCl2) ที่ฉีดเข้าไปน้อยไม่เพียงพอใน
การทำปฏิกิริยารีดอกซ์ จะมีเทคนิเชียมอิสระที่เหลือ (Free
pertechnetate; TcO4 -) กระจาย (Diffuse) ไปสู่ของเหลว
นอกเซลล์ (Extracellular fluid) ไปสะสมที่ก ระเพ าะ
อาหาร ลำไส้ และ ต่อมไทรอยด์ เป็นต้น จากการศึกษาใน
ครั้งนี้ไม่พบการสะสมของเทคนิเชียมที่ต่อมไทรอยด์แม้จะมี
ร้อ ยละของการติด ฉลากต่ำก็ต าม แสดงว่าไม่เหลือ เทคนิ
เชีย มที่เป็น อิส ระ แต่พ บว่า ค่า แบ๊ค กราวด์ม ีค ่า สูง อาจ
เนื่องมาจากการเกิดสารประกอบของเทคนิเชียมนอกเซลล์
เม็ดเลือด ซึ่งสารประกอบนี้จะถูกขับออกทางไต ดังภาพที่ 8
เมื่อเปรียบเทียบกับภาพที่มีประสิทธิภาพการติดฉลากดี ดัง
ภาพที่ 9 จะเห็นไตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ส ภ าวะ ร่า งก าย ข อ งแ ต ่ล ะ บ ุค ค ล จ ะ ม ีค วาม
หลากหลายและความสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป(11) การติด
ฉลากแม้จ ะใช้ว ิธ ีเดีย วกัน แต่อ าจให้ผ ลไม่เป็น ไปตามที่
คาดห วัง ได้ เน ื่อ งจากมีป ัจ จัย ห ลายอย่า งท ี่ร บ กวน
ประสิทธิภาพการติดฉลาก ปัจจัยบางอย่างสามารถควบคุม
ได้ เช่น การระมัดระวังการทำปฏิกิริยากับ ออกซิเจน, การ
เลือกใช้สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด, การซักประวัติการ
ได้รับยา เป็นต้น แต่บางปัจจัยไม่สามารควบคุมได้ เช่น โรค
เกี่ย วกับ เลือ ด, โรคภูม ิค ุ้ม กัน บกพร่อ ง แต่ไม่ใช่ท ุก รายจะ
ให้ผลเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละ
คนด้วย ในการศึกษาครั้งนี้มีร้อยละ 4.2 ที่มีประสิทธิภาพ
การติด ฉลากต่ำกว่าร้อ ยละ 30 แม้จ ะเป็น คนปกติท ี่ไม่ได้
รับประทานยาประจำ ถ้าประสิทธิภาพการติดฉลากต่ำกว่า
ร้อยละ 10 ส่งผลให้ได้ภาพที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถยอมรับ
ได้ ควรนัดผู้ป่วยมาตรวจใหม่ ถ้าประสิทธิภาพการติดฉลาก
อยู่ร ะหว่า งร้อ ยละ 10- 30 ควรเพิ่ม ระยะเวลาในการ
ถ่า ยภาพให้ม ากกว่า ปกติ 2-3 เท่า และให้ร ัง สีแ พทย์
ตรวจสอบคุณ ภาพของภาพที่ได้ว่าพอเพียงหรือไม่ก่อนให้
ผู้ป่วยกลับบ้าน
การติด ฉลากด้ว ยวิธ ีก ารดัด แปลงการติด ฉลาก
ภายในร่างกายที่ใช้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย มีค วามเหมาะสม เนื่อ งจากราคาไม่แ พง ให้ผ ลที่ด ี
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