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บ ท ค ัด ย ่อ

รายงานผู้ป ่วย 6 รายท ี่ได ้ร ับการรักษาด้วย 153Sm-EDTMP จากการผล ิตของกองผลิต 
ไอโซโทป สำน ักงานพลังงานปรมาณ ูเพ ื่อส ันติ เพ ื่อบรรเทาอาการปวดจากการม ีมะเร ็งแพร่กระจาย 
ไปที่กระดูก ขนาดที่ใช ้ในการรักษาคือ 1 ม ิลลิค ูร ีต'อกิโลกรัมของนาหนักตัว พบว่าการกระจายต ัว 
ของ I53Sm-EDTM P ม ีล ักษณะเด ียวก ับการกระจายตัวของ " mTc-M DP ท ี่เป ็นสารเภส ัชรังส ีสำหรับ 
การตรวจกระด ูกในทางเวชศาสตร์น ิวเคล ียร ์อย ่างม ีน ัยสำค ัญ (P <  0.001) ปร ิมาณ ของ153รท!-
EDTM P ท ี่ถ ูกจ ับไว้ในกระดูกค ิดเป ็นร้อยละ 56.54 - ร้อยละ 76.23 ของขนาดท ี่บร ิหารแก่ผ ู้ป ่วย 
และมากกว่าร ้อยละ 91 ของ 153Sm-EDTMP ท ี่ไม ่ล ูกจ ับไว้ไนกระดูกจะถูกข ับถ่ายออกทางป ีสสาวะ 
ภายใน 6 ชั่วโมงหลังฉีด ภายหลังภารรักษาพบว่าผ ู้ป ่วยม ีอาการปวดเพ ิ่มข ึ้น 3 ราย ซ ึ่งเม ื่อต ิดตามผล 
ต ่อไปพบว่าอาการปวดลดลงใน 1 - 2 ส ัปดาห ์ ส ่วนผ ู้ป ่วยท ี่เหล ือไม ่สามารถตรวจติดตามผลได้ จาก 
การศ ึกษาน ี้แสดงว ่าการบริหาร 153Sm-EDTMP เป ็นทางเล ือกอีกว ิธ ีหน ื่งสำหรับการรักษาอาการปวด 
หลายๆตำแหน่งในเวลาเด ียวก ันท ี่เป ็นผลจากการแพร่กระจายของมะเร ็งมาท ี่กระล ูก
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ABSTRACT
Samarium-153 ethylenediamine-tetramethylene phosphonate ( 153Sm-EDTMP) 

has been proposed as a radionuclide therapeutic agent to palliate pain resulting from 
osteoblastic metastatic bone cancer. Six patients with disseminated skeletal metastases 
from a variety o f tumor types underwent clinical trial o f this agent obtained from the 
Office o f Atomic Energy for Peace (OAEP), Thailand. All o f  the patients received 1 
mCi/kg o f 153Sm-EDTMP intravenously. The preferential localization o f  153Sm- 
EDTMP in bony lesions was assessed and compared to the routine bone 
seeking agent, " mTc-MDP. Both radiopharmaceuticals showed similar uptake in 
lesional and nonlesional bone (p <0.001). The retained skeletal activity varied from 
56.54% to 76.23% o f the administered dose and greater than 91% + 6.77% o f the 
nonosseous activity was cleared in the urine within 6 hours in all patients. Fifty 
percents o f the patients developed a transient exacerbation o f their pre-153Sm-EDTMP 
pain and lasted within 1-2 weeks. The other patients lost follow up. This study 
indicates potential for I53Sm-EDTMP as a therapeutic radiopharmaceutical for pain 
palliation o f cancer bone metastases.



1. บทนำ

ม ะเร ็งท ีแพ ร ่กระจายไป ท ี่กระล ูก เป ีน ส าเห ต ุของอาการป วดท ี่พ บ บ ่อยท ี่ส ุดใน ผ ู้ป ่วยมะเร ็ง  
และยังนำไปส ู่พยาธ ิสภาพอนๆเช ่น immobility, pathological fracture, bone m arrow failure, 
neurological symptoms, hypercalcemia( } จนถงเป ีนสาเหตุของการตายท ีสำค ัญ มากกว ่าเอยละ 80 
ของมะเร ็งท ี่ล ุกลามมาท ี่กระล ูกม ีสาเหตุมาจากมะเร็งของอวัยวะต ่อไปน ี้ค ือ มะเร ็งต ่อมล ูกหมาก,
เต ้านม, และปอด ซ ึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของผ ู้ป ่วยเหล ่าน ี้จะม ีอาการปวดจากการท ี่ม ีมะเร ็งแพร่ 
กระจายมาท ี่กระด ูก(2) นอกจากน ีมะเร ็งอ ื่นๆท ี่อาจพบมีการแพร่กระจายมาท ี่กระด ูกได ้แก ่ มะเร็งของ 
ไต, ต ่อมธ ัยรอยด ์, กระเพาะ!]สสาวะ, ปากมดลูก, เย ื่อบ ุมดลูก, และตับอ่อน เป็นต้น

กลไกที่ทำให ้เก ิดอาการปวด อาจเน ื่องมาจากการกระตุ้นเย ื่อบ ุปลายประสาท จากการท ี่ม ีการ 
หลั่ง prostaglandins และ bradykinin รวมถ ึงการท ี่ก ้อนมะเร ็งกดเส ันประสาทหรือกล้ามเน ื้อใกล้เค ียง 
การรักษาที่ยอมรับกันเป ีนมาตรฐาน■ ในการลดอาการปวดจากการมีมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระดูกคือ 
การฉายร ังส ี (external beam radiotherapy) ซ ึ่งการวางแผนการฉายรังส ีในแต่ละรายจะแตกต่างก ัน 
ตามลักษณะการแพร่กระจายของรอยโรคท ี่ทำให ้เก ิดอาการปวด ส ่วนใหญ ่แล ้วเทคน ิคท ี่เหมาะสมคือ 
การฉายแบบ hemibody หรือ whole body ข ้อเส ียอย่างหน ึ๋งของการฉายร ังส ีเป ็นบริเวณกว้างค ือ 
เน ื้อเย ื่อท ุกชน ิดท ี่อย ู่ในบริเวณได้ร ับร ังส ีจะได ้ร ับปริมาณรังส ีใกล ้เค ียงก ัน จ ึงอาจทำให ้เก ิดภาวะ
แทรกช ้อนได ้เช ่น bone marrow suppression, gastrointestinal symptoms และ radiation 
pneumonitis เป ็นด ้น(3) ด ังน ั้นการบริหารสารเภส ัชรังส ีท ี่ให ้อน ุภาคฌตาซ ึ่งม ีความจำเพาะท ี่จะเข ้าไป 
อยู่ในพยาธิสภาพของกระลูกท ั่วร ่างกาย จ ึงน ่าจะเป ็นผลดี และช ่วยลดโอกาสเก ิดภาวะแทรกช้อน 
จากการฉายรังส ีในบริเวณกว้าง

ด ังน ั้นการนำสารร ังส ีมาใช ้ร ักษาอาการปวดจากการแพร่กระจายของมะเร ็งมาท ี่กระล ูกจ ึงถ ือ 
เป ็นการร ักษาท ี่จะช ่วยบรรเทาอาการปวด ทำให ้ผ ู้ป ่วยม ีค ุณภาพชีว ิตในช ่วงส ุดท ้ายด ีข ึ้น  และบางราย 
งานให ้ข ้อสรุปว ่าผ ู้ป ่วยอาจม ีโอกาสม ีช ีว ิตอยู่นานขึ้น ข ้อด ีของการใช ้สารร ังส ีอ ีกประการค ือ ม ีความ 
จำเพาะต ่อมะเร็งท ี่แพร่กระจายไปท ี่กระด ูกและจะไม ่ไปส ู่อว ัยวะอ ื่น จ ึงทำให ้ม ีโอกาสน ้อยท ี่จะเก ิด 
อ ันตราย (toxicity) จากการใช ้สารรังส ีในการรักษา

ป ้จจ ุบ ัน ได ้ม ีการศ ึกษาการใช ้สารเภส ัชร ังส ีห ลายชน ิด เพ ื่อการร ักษาอาการปวดกระล ูกจาก 
การแพร่กระจายของมะเร ็ง สำหรับ 153Sm-EDTMP น ี้เป ็นสารเภส ัชรังส ีท ี่ทางกองผลิตไอโซโทป 
สำน ักงานพลังงานปรมาณ ูเพ ื่อส ันต ิ ได ้ร ับท ุนสน ับสน ุนจากองค ์การพลังงานปรมาณ ูระหว่างประเทศ 
(International Atomic Energy Agency) ให ้ทำการผล ิตและควบคุมค ุณภาพเพ ื่อนำมาใช ้ในการรักษา 
โดยที่ 153ร1ฑ น ี้เป ็นสารกัมม ันตรังส ีท ี่ม ีค ุณสมบัต ิท ี่ด ีหลายประการคือ ม ีคร ึ่งช ีว ิตส ั้น 46.27 ชั่วโมง 
สามารถทำการผลิตเป ็นสารกัมม ันตรังส ีท ี่ม ี specific activity ส ูงตามต้องการได ้โดยส ิ้น เปล ืองค ่าใช ้ 
จ ่ายไม ่ส ูงมาก<4) นอกจากน ี้ 153Sm ยังสลายตัวให ้ท ั้งอน ุภาคเบตาท ี่สามารถนำมาใช ้ในการรักษาและ



อนุภาคแกมมาท่ีสามารถถ่ายภาพได้ด้วยเคร่ืองแกมมาคาเมรา ทำให้สามารถติดตามการกระจายตัว 
ของสารเภสัชรังสีในร่างกายผู้ป่วยภายหลังบริหาร และในป้จชุบันนี้มีรายงานหลายฉบับที่บ่งว่า 
153Sm-EDTMP มีความเหมาะสมในการใช้รักษาอาการปวดหลายๆตำแหน่งจากการมีมะเร็งแพร,
กระจายมาที่กระลูก(4,5'6'7>

2 . วัสดุอุปกรณ์แอะวิธีการ

2.1 กลุ่มผู้ป่วยที่ทำการศึกษา
ได้ทำการศึกษาในผู้ป่วย 6 รายที่มีอาการปวดจากการมีมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระลูก

ประวัติของผู้ป่วยท้ัง 6 รายตังแสดงในตารางที่ 1 และถือว่าตำแหน่งที่มีการจับ " mTc-MDP เพ่ีมสูง 
กว่าปกติเป็นตำแหน่งที่แสดงการแพร่กระจายของมะเร็ง

ตารางท ี่ 1 ประวัต ิของผ ู้ป ่วยท ี่ได ้ร ับการร ักษาด ้วย 153Sm-EDTM P ทั้ง 6 ราย

อำด ับ ท ี่ อายุ เพศ การวิน ิจฉ ัย การร ักษาท ี่ได ้ร ับเพ ื่อบรรเทาอาการปวด 
กระดูก

1 51 ชาย มะเร ็งนาโสฟาริงค ์ การฉายร ังส ี
2 57 หญิง มะเร็งเต้านม การฉายรังส ี
3 68 ชาย มะเร็งปอด การฉายรังส ี
4 37 หญิง มะเร็งเต้านม การฉายรังส ี, เคม ีบำบ ัด
5 71 หญิง มะเร็งกระเพาะ 

ปิสสาวะ
-

6 66 หญิง มะเร็งเต ้านม -

การศ ึกษาน ี้ได ้ผ ่านการพ ิจารณาให ้ทำการศ ึกษาจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่จะทำ
การศ ึกษาว ิจ ัยในคน ของคณะแพทยศาสตร์ส ิร ิราชพยาบาล มหาวิทยาล ัยมห ิดล ผ ู้ป ่วยแต ่ละรายให ้ 
ความย ินยอมท ี่จะร ่วมในการศ ึกษาว ิจ ัย ผ ู้ป ่วยท ุกรายม ีการแพร่กระจายของมะเร ็งมาท ี่กระล ูกเป ็น
ชน ิดท ี่ม ีการจ ับ " mTc-M DP ส ูงกว่าบริเวณที่ปกต ิ (active uptake) และม ีผลการตรวจเล ือดอยู่ใน 
เกณ ฑ ์ปกต ิ โดยจะด ้องม ีจำนวนเม ็ดเล ือดขาว 2> 3,500 /มม3 และปริมาณเกร็ดเล ือด > 100,000 /มม3
2.2 การรักษา



กองผล ิตไอโซโทป สำนักงานพลังงานปรมาญเพ ื่อส ันต ิ ได้ผลิต 153Sm จาก 153Sm-oxide 
โดยวิธี therm al neutron ด ้วยเครื่อง TRIGA Mark II research reactor ซ ึ่งเม ื่อผลิตเป ็นสารประกอบ 
153Sm -EDTM P แล้ว ได ้ yield มากกว่า!'อยละ 98

ผ ู้ป่วยท ุกรายจะได ้ร ับการตรวจกระด ูกด ้วย " mTc-M DP ภายในระยะเวลา 1 ส ัปดาห ์ก ่อน 
การร ักษาด ้วย 153Sm-EDTMP โดยจะทำการถ่ายภาพทั้งต ัว (whole body) และถ่ายภาพบริเวณที่ม ี 
พยาธ ิสภาพซึ๋งม ีการจ ับ " mTc-M DP สูงผิดปกติ

ผ ู้ป่วยท ุกรายจะได ้ร ับการรักษาด ้วย 153Sm-EDTMP 1 มิลลิคูรีต,อก ิโลกรัมของน ื้าหน ักต ัว 
โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทำการถ่ายภาพ 153Sm-EDTMP ด ้วยเครื่องแกมมาคาเมราท ี่ peak 103 
keV ด ้วยคอลลิเมเตอร์ชน ิด low-energy all purpose (LEAP), parallel hole ท่ี 3 ช ั่วโมงหลังบริหาร 
สารเภส ัชร ังส ีในลักษณะเด ียวก ับภาพท ี่ถ ่ายในการตรวจด ้วย " mTc-M DP ท ั้งน ี้เพ ื่อน ่ามาเปรียบเท ียบ 
อ ัตราการจ ับสารเภส ัชร ังส ี โดยจะเปรียบเท ียบอ ัตราส ่วนของกระด ูกบริเวณท ี่ม ีพยาธ ิสภาพกับกระด ูก 
ปกติ, กระล ูกบริเวณที่ม ีพยาธ ิสภาพกับเน ื้อเย ื่อนอกกระลูก และกระล ูกปกติก ับเน ื้อเย ื่อนอกกระล ูก 
ซ ึ่งค ่าท ี่น ่ามาเปรียบเท ียบน ี้หาได ้จากค่าน ับวัดเฉล ี่ยของบริเวณท ี่ต ้องการจากการวาด region of
interest (ROI) ได ้ทำการศึกษาเปรียบเท ียบทั้งหมด 29 ตำแหน่งในผู้ป ่วยท ั้ง 6 ราย

3. ผลการศึกษาวิจัย

พบว่าภาพจากการตรวจ whole body ของ 153Sm-EDTMP แสดงการจ ับสารเภส ัชรังส ีในร่าง 
กายของผ ู้ป ่วยในลักษณะที่ใกล ้เค ียงก ับภาพจากการตรวจด ้วย " mTc-M DP (เป ท ี่ 1) อ ัตราส ่วนการ 
จับสารเภส ัชรังส ีท ี่กระล ูกซ ึ๋งม ีพยาธ ิสภาพเท ียบก ับกระลูกปกติเป ็น 3 ± 3.1 และ 3.7 ± 4.5 จากการ 
ตรวจด ้วย 153Sm-EDTM P และ " mTc-M DP ตามลำดับ อ ัตราส ่วนของกระล ูกบริเวณท ี่ม ีพยาธ ิสภาพ 
เท ียบก ับเน ื้อเย ื่อนอกกระล ูกของ 153Sm-EDTMP และ " mTc-M DP เป็น 10.51 ±  10.6 และ
11 ± 11.55 ส ่วนอัตราส ่วนของการจับสารเภส ัชร ังส ีในกระลูกปกติเท ียบก ับเน ื้อเย ื่อนอกกระลูกของ 
153Sm -EDTM P และ "™Tc-MDP เป็น 4 ± 2.3 และ 3.84 ±  2.78 ตามลำดับ จะพบว่าอ ัตราส ่วนการ 
จ ับสารเภส ัชรังส ีของสารเภส ัชรังส ีท ั้งสองชน ิดน ี้ม ีความส ัมพ ันธ์ก ัน (correlation coefficient) อย่างมี 
น ัยสำค ัญทางสถิต ิ (P <0.001) ด ังแสดงในตารางที่ 2 แสดงว่า 153Sm-EDTM P ม ีความสามารถใน 
การแสดงความผ ิดปกติของกระลูกบริเวณที่ม ีพยาธ ิสภาพด้วยความไว (sensitivity) ใกล้เค ียงก ับการ 
ตรวจด ้วย " mTc-M DP



ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของการจับสารเภสัชรังสี 153Sm-EDTMP และ " mTc-MDP ในกระดูก
อัตราส่วน 15SSm-EDTMP " mTc-MDP Correlation 

coefficient (r)
ค่านัยสำคัญ 

(P)
กระลูกที่มีพยาธิสภาพกับ 3 ± 3.1* 3.7 ± 4.5* 0.98 <0.001

กระลูกปกติ (ท = 29)
กระลูกทีมีพยาธิสภาพกับ 10.51 ± 10.62 11 ± 11.55 0.96 <0.001
เนื้อเยื่อนอกกระลูก (ท =

29)
กระลูกปกติกับณือเยือนอก 4 ± 2.3 3.84 ± 2.78 0.9 <0.001

กระลูก (ท = 23)
* ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบ่ียง*บนมาตรฐาน (mean ± SD)

สารเภสัชรังสี 153Sm-EDTMP จะถูกขับออกทางไต ซึ่งปริมาณที่ถูกขับออกใน 24 ชั่วโมง 
หลังฉีดในผู้ป่วยทั้ง 6 รายมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 23.77 - 43.46 ของปริมาณท่ีฉีด ดังแสดงในรูปที่ 2 
พบว่าสารเภสัชรังสีส่วนใหญ่จะถูกขับถ่ายใน 6 ชั่วโมงแรกหลังฉีด และขับถ่ายออกเกือบสมบูรณ์ใน 
ช่วง 12 ชั่วโมงแรก

ในระยะ 2 วันแรกหลังการรักษาผู้ป่วยมีอาการปวดเพิ่มขึ้น (Flare phenomenon) 3 ราย ซ่ึง 
ต่อมาอาการปวดลดลงใน 1 - 2 สัปดาห์ต่อมา ส่วนผู้ป่วยอีก 3 รายไม่สามารถตรวจติดตามผลได้

4. บทวิจารณ์และสรุปผล

จากการศ ึกษาน ี้พบว ่า ประมาณหนึ่งในสามของ ,53Sm-EDTM P ที่ฉ ีดให้แก,ผู้,ป ่วยจะถูกข ับ 
ออกจากร่างกายโดยทางไตภายใน 6 ชั่วโมงแรกหลังฉ ีด และขับออกเก ือบสมบูรณ ์ใน 12 ช ั่วโมง จึง 
ทำให ้ผ ู้ป ่วยสามารถได ้ร ับการบริหาร 153Sm-EDTMP โดยไมจาเป ีนตองค ้างค ืนในห ้องแยกของโรง 
พยาบาล ปริมาณของ 153Sm-EDTMP ส ่วนท ี่เหล ือจะถ ูกจ ับไว้ในกระล ูกและม ีส ่วนท ี่ถ ูกจ ับไว้ใน 
เน ือเย ื่อนอกกระล ูกเพ ียงเล ็กน ้อย โดยเม ื่อเท ียบอ ัตราส ่วนของการจ ับไว้ในกระล ูกท ี่ม ีพยาธ ิสภาพจะ 
พบว่าล ุ[งกว่าท ี่จ ับไว้ในเน ื้อเย ื่อนอกกระลูกถ ึง 10.51 ±  10.6 เท่า และอ ัตราส ่วนการจับ
153Sm -EDTM P ในกระล ูกส ่วนท ี่ม ีพยาธ ิสภาพจะส ูงกว่าท ี่จ ับไว ้ในกระล ูกปกติถ ึง 3 ±  3.1 เท่า ซึ่งจะ 
เป ีนผลท ี่คล ้ายคล ึงก ับรายงานอ ื่นว ่า 153Sm-EDTMP จะถูกจ ับไว้ส ่วนใหญ ่ในกระล ูกท ี่ม ีพยาธ ิสภาพ 
และจะถ ูกจ ับไว ้ในฒ ือเย ื่อนอกกระด ูกในปริมาณ ท ี่น ้อย(7) ช ่วยย ืนย ันถ ึงความเหมาะสมของการท ี่จะ



ใช ้ 153Sm-EDTM P ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากการมีมะเร็งแพร่กระจายมาที่กระลูกหลายๆ 
ตำแหน่งในเวลาเดียวกัน

แม้ว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ไต้รับการรักษาจะมีอาการของ Flare phenomenon ในระยะแรก 
แต่ต่อมาอาการปวดก็ลดลง เนื่องจากการศึกษานี้เปีนการศึกษาในระยะเริ่มแรก ดังน้ันจึงต้องมีการ 
ศึกษาเพิ่มในผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ขึ้น เพ่ือให้ไต้ช้อมูลที่ชัดเจนมากข้ึน อย่างไรก็ตามเชื่อว่า การบริหาร 
153Sm-EDTMP เปีนทางเลือกอีกวิธีหนึ่งในการรักษาผู้ป๋วยที่มีอาการปวดหลายๆตำแหน่งจากการมี 
มะเร็งแพร่กระจายมาที่กระลูก
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รูปที่ 1 ภาพถ่าย whole body ของผู้ป ่วยรายที่ 1 ซ ื่งเป ีนผ ู้ป ่วยรายแรกในประเทศไทยท ี่ได ้ร ับการ 
ร ักษาด ้วย 153Sm-EDTM P แสดงความคล้ายคล ึงของการจ ับสารเภส ัชร ังส ีมากกว่าปกติในบริเวณท ี่ม ี 
ความผิดปกติจากการแพร่กระจายของมะเร ็งมาท ี่กระด ูก จากการถ่ายภาพ " mTc-M DP ที่ใช ้ตรวจ 
กระดกก ่อนการร ักษา (รูปซ้าย) และ การถ่ายภาพ 153Sm-EDTMP ท ี่ใช ้ไนขนาดรักษา (ร ูปขวา)
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รูปที่ 2  แสดงปริมาณสะสมของ 153Sm-EDTMP ท ี่ถ ูกข ับออกมาในป ็สสาวะและท ี่คงค ้างอยู่ในร่าง 
กายในช่วง 24 ชั่วโมง**รกหลังบริหารสาร*ภสัชรังสี


