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บทคัดย่อ

การสืกษานี้เพื่อพัฒนาเทคนิค RNAA สำหรับการวิเคราะห์วานาเดียมระดับพีพีเอ็มหรือ 
ตํ่ากว่าในตัวอย่างชีวภาพ โดยการย่อยตัวอย่างด้วยกรดไนตริกบริสุทธิสูงในไมโครเวฟบอมบ์ จาก 
นันปรับความเป็นกรดด่างเท่ากับ 3.6 ด้วยแอมโมเนียมอะชีเตด แล้วจึงตกตะกอนวานาเดียม 
ด้วย APDC กรองตะกอนซึ๋งเปีนสารประกอบของ APDC ด้วยเยื่อกรองเซลลูโลสอะซีเตดขนาด 
รูพรุน0.2 ไมครอน จึงนำไปอาบรังสีนิวตรอนที่ความเข้ม 1 X 1013 นิวตรอนต่อตาราง- 
เซ็นติเมตรต่อวินาที แล้ววัดรังสีแกมมาของวานาเคียม-52 ที่เกิดฃึน การตรวจสอบความถูก 
ต้องของเทคนิคที่ไต้สืกษาพัฒนานี้ได้ใช้สารมาตรฐานอ้างอิงชีวภาพ และผลการวิเคราะห์พบว่า 
มีความถูกต้อง และแม่นยำดีในระดับพีพีเอ็ม ส่วนในระดับพีพีบีหรือนาโนกรัมนั้น ไม่มีสาร 
อ้างอิงที่รายงานค่าวานาเคียมที่จะใช้ตรวจสอบ

The Developement of RNAA Technique for Analysis of Trace 
Vanadium in Biological Sample
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ABSTRACT
The radiochemical neutron activation technique was develped in order to analyse 

vanadium in ppm and lower. The sample was digested with suprapure nitric acid in 
microwaved bomb. Sample solution was adjusted to pH 3.6 with ammonium acetate and 
precipitated with APDC. Then the complex o f APDC was filtered using 0.2 (im cellulose 
acetate membrane. The precipitate was irradiated with neutron flux o f 1 ,x  1013 
n/cm2.sec and measured gamma rays of V-52. The developed technique was tested for 
the reliability on biological standard reference materials. The result agree with the 
certified value for vanadium in the level of ppm. However, in the level o f ppb or 
nanogram of vanadium, there is lack o f certified reference material.



1. บทนำ
ช่วงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมานี้ มีการศึกษาวิจัยถึงผลของวานาเดียมต่อทางชีววิทยาและเม

แทบอลิซึม (metabolism) ของวานาเดียมในมนุษย์มาก เร่ิมแรกน้ันพบว่าวานาเดียมเป็นธาตุท่ีจำ 
เป็น (essential trace element) ต่อไก่และหนู ทำให้คิดว่าเป็นธาตุที่จำเป็นต่อคนต้วย เม่ือเร็ว  ๆ นี 
WHO ไต้สีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับวานาเดียม บ่งบอกว่ามีหลักฐานหลายอย่างที่ชี้ชัดว่าวานาเดียมไม่ 
ใช่ธาตุที่จำเป็นต่อมนุษย์ แต่เป็นตัวยับยั้ง (inhibitors) ที่สำคัญในการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด 
รวมทั้ง H,K-AT Pase และ Na, K-AT Pase ป็จชุบันวานาเดียมถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมาก จาก 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะน้ํามัน และจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ท่ีผลิต 
Vanadium pentoxide (ในต่างประเทศ) เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฎิกริยา (Catalyst) ในขบวนการทางเคมี 
ประมาณว่าวานาเดียมถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทั่วโลก 30,150-141,860 ตันต่อปี ในปี 1983 ถูกปล่อย 
ออกสิ่งแวด$อม 86,000 ตัน การมีวานาเดียมในอากาศสูงจะทำให้เกิดการเคืองตาและเป็นปีญหาต่อ 
ระบบการหายใจ ทำให้มีผลกระทบต่อโลหิต การเกิดมะเร็งและโรคอื่น  ๆ การรับวานาเดียมใน
ทางเดินอาหารโดยการดื่มนั้าที่มีวานาเดียมปนเปีอนมีผลทำให้เกิดโรคเรื้อรังของไต ไตล้มเหลว พบผู้ 
ป่วยไตวายที่มีสาเหตุสมมุติฐานของโรคว่าไต้ดื่มนั้าประปา (tap water) ที่มีวานาเดียมปนเปีอนสูงอยู่ 
เสมอ (1,2)

ในภาคอีสานมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง เกิดในยุค Mesozoic ซึ๋งเปีนช่วงเวลาที่ภาคอื่น  ๆ
ของประเทศยังเปีนทะเล เป็นพื้นที่ทีพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์ ลักษณะของดินจะ 
เหมือนที่ราบสูงโคโลราในสหรัฐฯ คือมีวานาเดียมสูง การศึกษาวิจัยดินในภาคอีสานพบว่า 
มีวานาเดียมสูงกว่าภาคกลางกว่าหนึ่งเท่าตัว ประชาชนในชนบทของภาคนี้นิยมใช้นั้าจากบ่อใน
การอุปโภคและบริโภค ทำให้วานาเดียมมีโอกาสสะสมในอวัยวะต่าง  ๆ โดยเฉพาะไต มีผลให้ 
ลดการทำงานของเอนไซม์H,K-AT Pase และ Na,K-AT Pase พบว่าคนชนบทในภาคนี้ส่วนใหญ่ 
มีโปแตสเชียมในนํ้าเหลือง (serum) ต่ํา ในปีสสาวะมีโปแตสเชียมและ citrate ต่ํา มีผลให้เกิดโรค 
นิ่วในไต ส่วยผู้ป่วยโรคไหลตายในภาคนี้ พบว่ามีภาวะมีโปแตสเชียมตํ่า ซึ๋งเปีนสาเหตุหนึ๋งใน 
หลาย  ๆ สาเหตุของโรคนี้ แม้นว่ากลไกการเกิดโรคนิ่วไตและโรคไหลตายยังไม่ทราบแน่ชัด จาก 
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าเนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วในภาคอีสาน มีวานาเดียมในเนื้อเยื่อ 
สูงกว่าผู้ป่วยในภาคอื่น  ๆ (3)

ความสำเร็จของการศึกษาบทบาทของวานาเดียม ท่ีมีผลต่อทางชีววิทยาและเมแทบอสิซึม 
ต่าง  ๆ ในร่างกาย อาศัยการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำในระดับพีพีเอ็มและพีพีบีเป็นสำคัญ
ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ เพ่ือความถูกต้องและความแม่นยำในการ



วิเคราะห์วานาเดียมทั้งในระดับพีพีเอ็ม ซึ๋งเปีนระดับที่มีในเน้ือเย่ือ และระดับพีพีบีหรือนาโนกรัม 
ซ่ึงมีในเลือด พลาสมาและซีรัม สารมาตรฐานล้างอิงชีวภาพหรือชีวแพทย์มีความสำคัญมาใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเทคนิควิเคราะห์ ปีจชุบันไม,มีสารมาตรฐานล้างอิงที่รายงาน
ค่าวานาเดียมในระดับนาโนกรัม

การวเคราะหวานาเดยมโดยเทคนค INAA (Instrument Neutron Activation Analysis) 
สามารถทำไต้สะดวกรวดเร็ว แต่มีค่าต่ําสุด'ของการวิเคราะห์ (detection limit) ประมาณ 1-2 พี
พีเอ็มในตัวอย่างชีวภาพและชีวแพทย์ ส่วนวานาเดียมที่มีค่าตํ่ากว่านี้ต้องใช้เทคนิค
RNAA(Radiochemical Neutron Activation Analysis) แยกธาตุที่รบกวนการวัดสเปกตรัมของวานา 
เสียมออกไปก่อน เน่ืองจาก V-52 ที่เกิดจากปฎิกริยา

V-51 + ท ----------------------------- > V-52
ให้รังสีแกมมาท่ีพลังงาน 1434.06 KeV. มีค่าคร่ึงชีวิต 3.76 นาที การใช้วิธีทางเคมีเพ่ือแยกวา 
นาเสียมออกจากตัวอย่างหลังการอาบรังสีนิวตรอน จะต้องทำอย่างรวดเร็วและมีความชำนาญ
มากพอ ผู้ปฏิบัติงานเส่ียงต่อการรับรังสีมาก ผลวิเคราะห์ท่ีไต้มีความถูกต้องสูง เน่ืองจากไม่มี 
ป้ญหาการปนเฟ้อนวานาเดียมจากสิ่งแวดล้อม สารเคมีหรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ ในขณะทำการแยกด้วย 
ขบวนการเคมี เพราะจากวานาเสียมในตัวอย่างถูกกระตุ้นเป็น V-52 แล้ว ส่วนวานาเสียมในสาร 
เคมีและสิ่งแวดล้อมรอบ  ๆ เป็น V-51 แต่ค่าคร๋ึงชีวิตของวานาเสียม V-52 สันมากจึงทำการ
วิเคราะห์ต้วยวิธีนี้ยาก ต้วยเหตุน้ีจึงไต้ศึกษาพัฒนาการแยกวานาเสียมออกจากตัวอย่างก่อนอาบ 
รังสีนิวตรอน แล้วจึงวัดรังสีแกมมาของ V-52

การศึกษาน้ีไต้พัฒนาวิธีวิเคราะห์วานาเสียมของ Dr.Vander Sloot (4) ซึ่งเดิมใช้วิธีน้ีใน 
การวิเคราะห์ แต่เนื่องจากสารผงคาร์บอนบริสุทธิชงใช้ในวิธีนี้ ทางผู้ผลิตไต้เลิกผลิตแล้วและ 
ไม่มีใช้ การศึกษาน้ีจึงไต้พัฒนาหาวิธีวิเคราะห์วานาเสียมใหม่ โดยไม่ต้องใช้ผงคาร์บอนบริสุทธ 
อย่างวิธีของ Dr.Van Der Sloot

การทดลองนี้ไดใช้ APDC ตกตะกอนวานาเสียม APDC สามารถจับกับธาตุหลาย  ๆ ธาตุ 
เกิดเป็นสารประกอบ แต่ไม่จับโซเดียม โปรมีน หรือธาตุกลุ่มแอลคาไล แอลคาไลเอิร์ทและแฮโลเจน 
ซึ่งมีปีญหาต่อการวัดรังสีแกมมาของวานาเดียม-52 APDC สามารถตกตะกอนวานาเดียมไต้สมบุรณ์ 
ในสารละลายที่มีความเป็นกรดเท่ากับ 3.6 จากการทดลอง หลังจากย่อยตัวอย่างเยือกแข็งแห้ง
แล้ว ไต้ทดลองใช้สารต่าง  ๆ ปรับความเป็นกรด พบว่าสารละลายแอมโมเนียมอะซีเตดเหมาะสมท่ี 
สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของ Brue Shelley และคณะ (5) ที่ใช้ APDC จับแคดเม่ียมใน 
สารละลายตัวอย่างอาหาร และใช้สารละลายแอมโมเนียมอะซีเตดปรับความเป็น



กรดด่างเช่นกัน สารประกอบ APDC ที่ตกตะกอนได้ตกตะกอนวานาเดียมลงมาด้วย เป็นตะกอนท่ี
ละเอียด การศึกษาน้ีได้ใช้เย่ือกรองเซลสูโลสอะซีเตด ของ Sartorius ที่มีความละเอียดของ!
พรุน 0.2 ไมครอน จากการทดสอบโดยการอาบรังสีนิวตรอนแล้วพบว่า มีความบริสุทธิ”สูง ไม่มี
สารวานาเดียมเจือปนอยู่ ความละเอียดของรพรุนขนาด 0.2 ไมครอน จะสามารถจับตะกอน
ของสารประกอบ APDC เอาไว้ได้ จากนั้นจึงนำเน้ือเยื่อกรองที่กรองตะกอนเอาไว้บรรชุในขวดโพ
ลีเอทธีลีนเล็ก  ๆ ไปอาบรังสีเพื่อวิเคราะห์วานาเดียมต่อไป

2. วัสดุอุปกรณ์แระวิธีการ
2.1 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้
- กรดไนตริกที่บริสุทธิสูง Suprapure 65% ใช้ย่อยตัวอย่างและใช้เตรียมสารมาตรฐานวานาเดียม
- APDC (Ammonium-pyrolidine-dithiocarbamat >98%) ของ Fluka
- แอมโมเนยมอะซเตด (ammonium acetate AR) ของ Merck
- สารมาตรฐานวานาเคียม 1000 พีพีเอ็ม เกรด spectrosol ของ BDH
สารมาตรฐานล้างอิงชีวภาพต่าง  ๆ ดังนี้
- Tort (Lobster Hepatopancreas Marine Reference Material for trace Metals and other elements)

ของ National Research Council Canada มีวานาเดยม 1.4 ± 0.3 พพเอม
- Oyster tissure ของ National Institute of standards and Technology 1566 a มีวานาเดียม 4.68 ±

0.15 พีพีเอ็ม
- Bovine Liver ของ National Institute of Standards and Technology 1577 b มวานาเดยม 0.123 

พีพีเอ็ม
- Animal blood A-13 ของ International Atomic Energy Agency ไม'ได้รายงานค่าวานาเดียม
- เยื่อกรองเซลสูโลสอะซีเตด ที่มีความละเอียดของเพรุน 0.2 ไมครอน ของ sartorius
- ขวดโพลีเอทธีลีนเล็ก  ๆ สำหรับใช้บรรชุตัวอย่างท่ีอาบรังสี ที่ล้างด้วยนั้าสบุ่ แช่กรดไนตริกหนึ่ง 

สัปดาห์สองครั้ง แล้วล้างด้วยนากลั่นที่มีความต้านทานกระแสไฟ'สืา 18 แมกกะโอห์ม อบจนแห้ง
- นี้ากลั่นบริสุทธที่มีความต้านทานกระแสไฟฟ้า 18 แมกกะโอห์ม ใช้เตรียมสารละลายทุกชนิดและ 

สารมาตรฐาน
- เครื่องแล้วและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องผ่านการล้างด้วยนี้าสบุ่ก่อน แล้วแช่กรดไนตริกหนึ่งสัปดาห์ 

และล้างด้วยนี้ากลั่นบริสุทธึ้ 18 แมกกะโอห์ม
- เครื่องมือวัดและวิเคราะห์รังสีแกมมา ชนิดไฮเพอร์เพียวเจอร์มาเนียม ที่มีประสิทธิภาพที่พลังงาน 

1.33 MeV. เท่ากับ 30%



2.2 วิธีทดลอง
- การเตรียมสารละอายแอมโมเนียมอะชีเตด 50 %

นำสารละลายแอมโมเนียมอะซีเตด 50 % 200 มิลลิลิตร เติม APDC 0.1 กรัม คนจนละลาย 
เติม MIBK 5 มิลลิลิตร เขย่าแต้วท้ิงช้ัน MIBK ไป ทำการสกัด 2 คร้ัง เพ่ือให้ไต้สาร 
ละลายแอมโมเนียมอะชีเตดที่บริสูทธ
- การเตรียมสารละลายมาตรฐานต้างอิง (standard reference material)

นำสารมาตรฐานต้างอิงต่าง  ๆ ชั่งน้ัาหนักประมาณ 0.6-1 กรัม ต้วยเครื่องชั่งละเอียดห้า 
ตำแหน่ง ย่อยต้วยกรดไนตริกเข้ม‘บน Superpure โดยระบบไมโครเวฟ นำสารละลายมาปรับ 
ปริมาตรเป็น 50 มิลลิลิตร ใช้สำหรับการวิเคราะห์
- การเตรียมสารละลายมาตรฐานวานาเดียม

เตรียมสารละลายมาตรฐานวานาเดียม 20 พีพีเอ็ม จากสารมาตรฐานวานาเดียม 1000 
พีพีเอ็ม จากนั้นนำไปเตรียมสารละลายมาตรฐานวานาเดียม 0.4 พีพีเอ็ม ในการเตรียมจะเติม
กรดไนตริกบริสุทธิสูงสุดไปเล็กน้อย และใช้นากล่ันที่มีความต้านทาน 18 แมกกะโอห์มเป็นตัว 
เจือจาง
- การเตรียมละลาย APDC 2 %

เตรียมสารละลาย APDC 2 % จำนวน 20 มิลลิลิตร แต้วกรองต้วยเยื่อกรองเซลลูโลส 
อะชีเตด 0.2 ไมครอน สารละลายน้ีจะต้องใช้ทันที ไม,สามารถเก็บไว้ใช้ข้ามวัน
- การเตรียมํตัวอย่างก่อนการอาบรังสี

ปิเปตสารละลายตัวอย่างมาปริมาตรต่าง  ๆ ซึ่งปริมาตรที่ใช้จะขึ้นกับปริมาณวานาเดียม 
ในตัวอย่างนั้น เติมสารละลายแอมโมเนียมอะซีเตด ปรับความเป็นกรดด่างของสารละลายเท่ากับ
3.6 แต้วเติมสารละลาย APDC 2 มิลลิลิตร เขย่าท้ิงไว้สักครู่แต้วกรองต้วยเยื่อกรองเซลลูโลส 
อะซีเตดโดยใช้ซ๊มช่วยในการกรอง ต้างตะกอนต้วยนั้ากล่ันบริสุทธิหลาย  ๆ คร้ัง เก็บเยื่อกรอง 
ที่มีตะกอนอยู่บรรชุในขวดโพลีเอทธีลีนที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงนำขวดโพลีเอทธีลีนนี้บรรชุใน 
ภาชนะที่ใช้สำหรับอาบรังสี (เรบบิท)ติดสลาก (label) รหัสตัวอย่างท่ีเรบบิท เตรียมไว้อาบรังสี 
ต่อไป
- การเตรียมสารมาตรฐานวานาเสียมสำหรับอาบรังสี

นำเย่ือกรองเซลลูโลสอะซีเตคใส่ขวดโพลีเอทธีลีน เติมสารละลายมาตรฐานวาเสียม 0.4 
พีพีเอ็ม ลงไปปริมาณ 0.02 และ 0.04 ไมโครกรัมตามลำดับ

ทุกขั้นตอนของการทดลองนี้ ปฏิบัติในห้องทดลองท่ีสะอาด ที่ไม่มีการบดย่อยตัวอย่าง 
ใด  ๆ ที่จะก่อให้เกิดฝ่นละอองในห้องปฏิบัติการทดลอง และหลีกเลี่ยงท่ีจะเปิดประดูหน้าต่างใน 
ทิศทางที่ลมพัดเข้า เนื่องจากจะนำฝ่นเข้ามาในห้อง



- การอาบรังสี
ใช้ระบบท่อลมอาบรังสีนิวตรอนท่ีความเข้ม 1 X 1013 นิวตรอนต่อตารางเซ็นติเมตรต่อ 

วินาทีเป็นเวลา 30-50 วินาที ข้ึนกับปริมาณวานาเสียมในตัวอย่าง วัดรังสีแกมมา V-52 ท่ีพลังงาน
1434.06 KeV. โดยใช้หัววัดไฮเพอร์เทียวเจอร์มาเนียม มีประสิทธิภาพท่ีพลังงาน 1.33 MeV. 
เท่ากับ 30 %

3. ผอการศึกษาวิจัย

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณวานาเดียม ในสารมาตรฐานส์างอิงต่าง  ๆ แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ปริมาณวานาเดียมที่วิเคราะห์ได้เทียบกับค่ารายงานและการศึกษาของ Dr.Kucera (1)

สารมาตรฐานส์,'ไงอิง
วานาเดียม 

ที่วิเคราะห์ได้ 
(พีพีเอ็ม)

ค่ารายงาน 
วานาเสียม 
(ทีพีเอ็ม)

วานาเสียมจากการ 
ศกษาของ Dr.Kucera (1) 

(ทีพีเอ็ม)
Oyster tissue 1566 a 5.073 ±0.113 4.68 ± 0.15
Tort 1.637 ± 0.077 1.4 ±0.3
Bovine liver 1577 b 0.0958 ± 0.00735 0.099 ±0.008 0.093 ± 0.005
A - 13 0.0034 ± 0.00036 ไม่มีรายงาน 0.00116 ± 0.00015
Human blood (freez dry) 0.0066 ± 0.00058

4. บทวิจารณ์และสรุปผอ 
การศึกษานี้ได้พัฒนาเทคนิควิเคราะห์วานาเสียม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์วานาเดียมได้

ในระดับพีพีเอ็มและตํ่ากว่า ซ๋ึงเปีนระดับที่ต่ํากว่าค่าขีดจำกัดต่ําลุ[ดของเทคนิค INAA ท่ีจะ 
วิเคราะห์ได้ การใช้แอมโมเนียมอะซีเตด ซึ๋งมีคุณสมบัติเป็นบัฟเฟอร์ปรับความเป็นกรดด่างของ 
สารละลายตัวอย่าง ทำให้ความเปีนกรดของสารละลายตัวอย่างคงที่ดีกว่าบัฟเฟอร์ชนิดอื่น และ 
สามารถเตรียมให้มีความบริสุทธิสูงได้ง่าย การที่สารละลายตัวอย่างมีความเป็นกรดคงที่ มีผลทำ 
ให้ APDC จับวานาเสียมได้สมบุรณ์ และได้ทดลองใช้เยื่อกรองชนิดต่าง  ๆ กรองตะกอนของสาร 
ประกอบ APDC และตรวจวิเคราะห์สิ่งเจือปนโดยเฉพาะวานาเดียมในเยื่อกรอง พบว่าเย่ือกรอง 
เซลลูโลสอะซีเตดที่มีความละเอียดของรูพรุน 0.2 ไมครอนของ Sartorius มีความเหมาะสมที่จะใช้



วิเคราะห์วานาเดียมด้วยวิธีนี้มากที่สุด และยังมีเหนียวทนทานไม,เ!เอยหลังจากกรองตะกอนแล้ว ทำ 
ให้สะดวกในการเก็บพับใส่ขวดโพลีเอทธีลีน การติดสลากรหัสตัวอย่างบนขวดโพลีเอทธีลีน 
ที่เขียนด้วยดินสอหรือปากกา ก็มีผลทำให้ค่าวานาเดียมที่วิเคราะห์ได้สูงขึ้นผิดปกติ แสดงว่า
หมึกของปากกาและไสัดินสอที่ใช้เขียนมีวานาเคียมเจือปนอยู่ จึงได้ใช้วิธีติดสลากบนเรบบิทแทน 
ผลการทดลองที่ได้นี้เป็นผลจากศึกษาด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุด ซ่ึงได้บรรยายไว้ไนวิธีทดลอง

ผลวิเคราะห์วานาเดียมใน Oyster tissue Bovine liver และ Tort น้ัน เม่ือลูความถูกต้อง 
(accuracy)llละความแม่นยำ (precision) เปรียบเทียบกับค่ารายงานแล้ว สามารถสรุปได้ว่าวิธีที่ศึกษา 
พัฒนานี้มีความน่าเชื่อถือ (reliability) สามารถใช้วิเคราะห์ตัวอย่างที่มีวานาเคียมในระคับพีพีเอ็ม
ถึงระดับประมาณ 0.01 พีพีเอ็ม เป็นระดับท่ีมีในตัวอย่างเนื้อเย่ือและอาหาร เป็นต้น

ส่วนวานาเดียมในระดับที่ตํ่ากว่า 0.01 พีพีเอ็ม หรือ 10 พีพีบีลงมา ไมมสารอ้างอิงท่ี 
รายงานค่าวานาเดียมให้ใช้ศึกษา จากเอกสารอ้างอิงที่ 1 DrJan.Kucera และคณะ ได้ศึกษา
วิเคราะห์หาปริมาณวานาเดียมใน A-13 ด้วยเทคนิค RNAAที่แตกต่างกันได้ค่าวานาเดียม 0.00116 ± 
.00015 พีพีเอ็ม ซึ่งการวิเคราะห์ได้ทำในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน Class 100 ซึ่งไม่มีใช้ไนสำนัก 
งาน เป็นห้องปฏิบัตการที่ปลอดจากอนุภาคฝ่น จะมีอนุภาค(ร่]นในอากาศขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน 
อยู่ไม่เกิน 100 อนุภาคต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์ฟุต อากาศที่ผ่านเข้าในห้องปฏิบัติการจะถูก 
กรองด้วยตัวกรอง Hepa โต๊ะและตู้ควันทำด้วยเทฟล่อน ผู้ปฏิบัติงานในห้องจะใส่เส้ือคลุม หมวก 
คลุมผมและรองเท้าที่เตรียมไว้เฉพาะ ส่วนปริมาณวานาเดียมที่วิเคราะห์ได้ในการศึกษานี้จากตาราง 
ท่ี 1 มากกว่าการศึกษาของ Dr.J.Kucera และคณะประมาณ 0.0022 พีพีเอ็ม ความคลาดเคลื่อนจาก 
การวิเคราะห์ในระดับนี้ เป็นไปได้ที่มีสาเหตุจากการปนเปีอนจากสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ 
โดยปกติฝ่นในอากาศทั่ว  ๆ ไป มีวานาเดียมประมาณ 20-30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (6) ซ่ึง 
สูงกว่าปริมาณวานาเดียมใน A-13 มากถึงพันเท่า ดังนั้นถ้าจะวิเคราะห์วานาเคียมในตัวอย่างเลือด 
พลาสมา จะต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ปลอดจากฝ่นละออง หรือเลือกใช้วิธีอาบรังสีนิวตรอน 
ก่อนทำการแยกวานาเดียม ซึ่งทำได้ยากเน่ืองจากค่าคร๋ึงชีวิตของ V-52 สั้นมากคือ 3.7 นาที และ 
การไมมสารอ้างอิงที่รายงานวานาเคียมในระดับพีพีบี เป็นปีญหาสำหรับงานวิเคราะห์ และมีผล 
กระทบต่อการศึกษาทางชีวเคมี เมแทบอสิซึมของวานาเคียม

ส่วนตัวอย่างที่มีวานาเดียมสูงกว่า 0.01 พีพีเอ็ม จากผลวิเคราะห์ในตารางที่ 1 เม่ือเทียบ 
ค่าวานาเคียม 0.0022 พีพีเอ็ม ที่เกิดจากปนเปีอนจากสิ่งแวดล้อมซึ่งย่อมเกิดขึ้นกับทุกตัวอย่าง
กับปริมาณวานาเคียมที่มีใน Oyster tissue, Bovine liver และ Tort แล้วนับว่าน้อยมาก และน้อย 
กว่าค่าความไม่แน่นอนในการวิเคราะห์ การปนเปีอนวานาเคียมจากสิ่งแวดล้อมระดับนี้ จึงไม,เป็น 
ปิญหาสำหรับตัวอย่างเหล่านี้
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