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บทคัดย่อ

ซามาเรียม-153 (153รฑท) เป็นสารไอโซโทปรังสีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้บรรเทา 
อาการปวดจากมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูก คือ มีค่าครึ๋งชีวิตที่เหมาะสม (46.7 ชม.) สลาย 
ตัวให้รังสีเบตาหลายพลังงาน และยังสลายตัวให้รังสีแกมมาที่พลังงาน 103 keV ด้วย ทำ
ให้สามารถถ่ายภาพเพื่อติดตามผลการรักษาได้ การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม 
ในการผลิต 153รท1 แล้วน่ามาติดฉลากกับลิแกนด์ EDTMP โดยอาบรังสี 152ร1ท203 ในรูปของ 
แข็งและของเหลว ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย TRIGA MARK m  พบว่าความแรงรังสี
จำเพาะที่ได้จากการอาบรังสีสารตังต้นที่เป็นของเหลวมีค่าสูงกว่าสารตั้งต้นที่เปีนของแข็งเกือบ 
2 เท่า โดยสามารถผลิตได้ครังละประมาณ 500 มิลลิคูรี/สัปดาห์ ความแรงรังสีจำเพาะ 50-70 
มิลลิคูรี/มิลลิกรัมชามาเรียม เมื่อนำมาติดฉลากกับลิแกนด์ EDTMP ที่สภาวะต่างๆ ความ
บริสุทธิทางเคมีรังสีของสารติดฉลากมากกว่า 99 เปอร็เซนต์ ที่สภาวะการติดฉลาก ดังนี
อัตราส่วนจำนวนโมลของ Sm: Na-EDTMP และ Ca-EDTMP; 1:10 และ 1:100 ตามลำดับ 
ความเป็นกรดด่าง 7.5-8 และความแรงรังสีของ153ร!ท 85 มิลลิคูรี รูปแบบการกระจายของ
153Sm-EDTMP ในสัตว์ทดลองมีรูปแบบคล้ายกันโดย 153Sm-Na-EDTMP มีการสะสมที่
อวัยวะต่างๆสูงกว่าเล็กน้อย การสะสมในกระดูกสูงถึง 32 % ท่ี 24 ชม.หลังการฉีด การขับ 
ถ่ายสารรังสีเป็นไปอย่างรวดเร็วทางป็สสาวะภายใน 24 ชม.หลังการฉีดขณะนี้153ร!ท-EDTMP 
อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยทางด้านคลีนิค
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ABSTRACT

Samarium-153 has suitable physical properties for metastatic bone cancer pain 
palliation with 46.7 hr. half-life. Not only decays it with multi-energetic P-radiation but 
also emits a gamma-ray at 103 keV which is suitable for imaging during therapy. The 
optimization of 153Sm production, by irradiation 152รทใ203 as a solid and liquid target, is 
conducted in TRIGA MARK III research reactor. The feasibility to label it with 
EDTMP, a bone seeking agent, is also studied. The specific activity obtained from liquid 
target is about 2 times higher than solid target. At least 500 mCi/week can be produced 
with specific activity about 50 to 70 mCi/mgSm. EDTMP as Na-EDTMP and Ca- 
EDTMP is labelled with 153 Sm at various conditions. The radiochemical purity achieved, 
is greater than 99 % ( 85 mCi of 153Sm labelled with Na-EDTMP or Ca-EDTMP, molar 
ratio of Sm:EDTMP 1:10 and 1:100 respectively, pH 7.5-8). The biodistribution in 
animals of 153Sm-Na-EDTMP showed similar results as obtained from 153Sm-Ca- 
EDTMP but slightly higher uptake in various organs and showed high skeletal uptake up 
to 32 % at 24 hr post injection. The labeled compound obviously undergoes rapid 
removal, completely clearance into urine within 24 hr. This labeled compound is under 
clinical trials.



1 . บทนำ

มะเร ็งท ี่เก ิดท ี่อว ัยวะต ่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็ง 
ต่อมลูกหมาก มะเร ็งท ี่เก ิดข ี้นท ี่อว ัยวะต่างๆ เหล ่าน ี้ โดยส่วนมากจะแพร่กระจายไปที่กระดูก 
ชี่งมะเร็งท ี่แพร่กระจายไปที่กระดูก (Metastatic bone cancer) จะเป ็นสาเหตุหลักทำให ้คนไข้ม  ี
อาการปวดที่กระดูกอย่างรุนแรง และฟ ้ามาช ี่งอาการอ ื่นๆ ท ี่จะเก ิดดามมา เช่น เคลื่อนไหวไม  ่
ได ้ อาการทางประสาท (Neurological symptom) ความผิดปกติของไขกระลูก จนกระทั่งเสีย 
ชีว ิตด ้วยความทรมานในที่ส ุด

ในปัจจุบ ันการรักษามะเร ็งท ี่แพร่กระจายมาท ี่กระลูก ท ี่อาการของโรคยังไม่ร ุนแรง
มากน ักก ็ร ักษาด ้วยยาแก ้ปวด เช่น Aspirin และ Codein, การร ักษาด ้วยฮอร์โมน (Immunologic 
agent), การร ักษาด ้วยเคม ีบำบ ัด (Chemotherapy) หรือการฉายรังสี (External beam radiation) 
เป็นต้น ซ ึ่งว ิธ ีการร ักษาด ังกล ่าวจะได ้ผลดีในบางกรณ ี และมีข ้อจำกัดหลายประการ เช่น การ  
ฉายรังส ี และการรักษาด ้วยฮอร์โมน จะไม่ได้ผลดี ถ ้าเซลมะเร ็งม ีการเก ิดซาข ึ้นมาอีก หรือเกิด 
ห ลายๆ ตำแหน่ง หรือถ ้าม ีอาการปวดรุนแรงต้องใช ้ยาแก้ปวดชนิดเสพติด เช่น ยากลุ่ม  
Narcotics

ก าร ฟ ้าส าร เภ ส ัช ร ังส ีม าใช ้ร ัก ษ าอ าก าร ป ว ด จ าก ก าร แ พ ร ่ก ระ จ าย ข อ งม ะ เร ็งม าท ี่ 
กระลูก (Internal radiation) ก ็เป ็นทางเล ือกหนึ่งซ ึ่งอาจจะเป ็นเพ ียงแค ่บรรเทาอาการปวด แต ่
อาจจะไม ่สามารถช่วยให ้ผ ู้ป ่วยหายขาดได้ แต ่ในกรณ ีท ี่ผ ู้ป ่วยบางรายท ี่อาการของโรคยังไม ่ 
รุนแรง ม ีบางรายงานการทดลองจากต ่างประเทศอ้างว ่า ผ ู้ป ่วยมีช ีว ิตอยู่ได ้นานขึ้น สามารถ 
ช่วยให ้ผ ู้ป ่วยพ ้นจากความทรมานจากอาการปวตที่กระล ูก ม ีสภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ด ี 
ขึ้น ซ ึ่งรวมทั้งญาติพ ี่น ้องที่ด ูแล ลดภาระค่าใช ้จ ่ายของโรงพยาบาลทางด ้านวัสด ุ คร ุภ ัณ ฑ ์ และ 
บ ุคลากร เน ื่องจากผ ู้ป ่วยไม ่จำเป ็นต ้องอยู่ร ักษาต ัวท ี่โรงพยาบาล และการให ้ยาสารเภสัชรังส  ี
แต ่ละคร ั้งก ็ท ิ้งช ่วงเวลานาน(2-3 เดือน) ซ ึ่งต ่างก ับการร ักษาต ่างๆ แบบเดิมที่ม ีช ่วงระยะให้ยา 
สั้นเป ็นอาท ิตย ์หร ือว ัน

ข ้อด ีอ ีกประการหน ึ่งของสารเภส ัชร ังส ีท ี่ใช ้เป ็นสารต ิดดามกระล ูกเพ ื่อใช ้ในการร ักษา 
(Bone-seeking therapeutic radiopharmaceuticals) คือ การทีสารเภสัชรังสีชนิดนี้ม ีความ  
จำเพาะต ่อมะเร ็งท ี่กระล ูก(localize in bone) สูง ค ือเซลเน ี้องอกม ีการ Uptake สารเภสัชรังสีเช ้า 
ไปในเซลได้ทำให ้น ิวเคลียสของเซลเน ื้องอกได้ร ับร ังส ีโดยตรง และจะกระจายตัวที่อวัยวะหรือ 
เน ื้อ เย ื่ออ ื่นๆ น ้อยมาก โอกาสท ี่จะม ีผลข ้างเค ียงก ่อให ้เก ิดเป ็นพ ิษก ็ม ีน ้อยด ้วยเช ่นก ัน

ในการเล ือกสารรังส ี (Radionuclide) และสารประกอบเคมีต ิดตามกระลูก (Bone 
seeking agent) ท ี่ม ีความเหมาะสมในการฟ ้ามาใช ้เป ็นสารเภสัชรังส ีต ิดดามกระลูกเพ ี่อใช ้ใน  
การรักษามะเร ็งกระดูก ม ีหล ักเกณ ฑ ์ย ่อๆ ดังน ี้

เ



1. สารร้งสี ต ้องสามารถผลิตได ้[ดยเครื่องปฏ ิกรณ ์ปรมาณ ูว ิจ ัยของสำน ักงานพลังงาน  
ปรมาณูเพ ื่อสันติ

2. สารรังสีที่ผลิตได้ต้องมี ความแรงรังสีจำเพาะ (specific activity) สูงพอที่จะใช้งานใน 
ทางปฏิบ ้ต ิไต ้

3. ความบริสุทธี่'ทางเรดิโอนิวไคลด์ (Radionuclidic purity) ต้องมีความบริสุ'ทธี้สูง
4. ความบริส ุทธึ๋ทางเคมีรังสี (Radiochemical purity, RCP) ต ้องมากกว่า 99 %
5. พลังงานของสารรังสีต้องพอเหมาะ
6. ครึ่งชีวิต (Half-life) ของสารรังสีต้องพอเหมาะ
7. การกระจายตัวของสารเภสัชรังส ีท ี่กระดูก (Localization) ต้องสูง
8. สัดส่วนการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีท ี่บริเวณรอยโรค (Lesion) ต่อกระดูกปกติ 

(Normal bone) ต้องสูง
9 .ป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพ ก าร ท ำล าย เซ ล เน ื้อ งอ ก ข อ งร ังส ีท ี่ท ำให ้เก ิด ก าร แ ต ก ต ัว  (Ionizing 

radiation) ๗ น อน ุภาคเบตา (Beta particle) เม ื่อเปร ียบเท ียบกับเซลปกต ิ (Normal 06แ)ต้องสูง
10. การข้บออกของสารเภสัชรังส ีจากเล ือดและเน ื้อเย ื่อต ้องรวดเร็ว
11. การขับออกของสารเภสัชรังสีควรจะออกทางไตเป็นปัสสาวะ

สารรังสี Samarium-153 (Sm-153) เป ็นต ัวเล ือกที่ม ีค ุณสมบ้ต ิท ี่เหมาะสมที่จะใช้เป ็น  
สารรังส ีสำหรับใช ้ระงับความเจ็บปวดที่เก ิดจากมะเร็งท ี่แพร่กระจายมาที่กระดูก Samarium- 
153 ให ้อน ุภาคฌ ดาท ี่พ ล ังงาน 810(20%), 710(50%), และ 640(30%) keV นอกจากนื้ย ้งให ้ร ังส  ี
แกมมา (Gamma radiation) พลังงาน 103.2 keV (29.8%) ซึ่งมีประโยช'นใช้ในการติดตามสาร 
เภสัชรังสี โดยการถ ่ายภาพ  (Imaging) ได ้ม ีคร ึ่งช ีว ิต 46.7 ชั่วโมง

สารประกอบเคมีต ิดตามกระลูกท ี่นำมาติดฉลากกับสารรังส ีค ือ EDTMP
(Ethylenediamine tetramethylene phosphonic acid) ซ ึ่งม ีความเสถียรฑ ้งภายใน (Invivo) และ 
ภายนอก (Invitro) ร ่างกาย สามารถทำปฏิก ิร ิยาเป ็นสารประกอบเช ิงช ้อนกับ Sm-153 เป็น 
153Sm-EDTMP

เนื่องจากสารเภสัชรังส ี 153Sm-EDTMP นื้ในประเทศไทยไม่ม ีการนำมาใช้หรือผลิตขึ้น  
มา และ Sm-153 ต ้องผลิตโดยเครื่องปฏ ิกรณ ์ปรมาณ ูเท ่าน ั้น ความเข้มข้นของเทอร์ม ้ล 
นิวตรอนต้องพอเหมาะ (Medium to high neutron flux) สารตั้งต้น ใ52รทา2<ว3 ต ้องเป ็น Sm-152 ท่ี 
เสริมสมรรถนะเท่านั้น จ ึงท ่าให ้ต ้นทุนการผลิต 153Sm-EDTMP สูง

กองผลิตไอโซโทป สำนักงานพลังงานปรมาณูเพ ื่อสันติ ได ้เสนอโครงการการว ิจ ัยการ  
ผลิตสารเภสัชรังสี 153Sm-EDTMP ชีอ Optimization of the Production and Quality Control of 
Samarium-153 and their labelled compounds ต่อทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ  
(International Atomic Energy Agency, IAEA) ซึ่งทาง IAEA ก็ได ้อน ุม ้ต ิเป ็นโครงการหมายเลข



7374/RB โดยอย ู่ใน  Coordinated Research Programme, CRP ชือ Optimization of the 
Production and Quality Control of Radiotherapeutic Radionuclides and Radiopharmaceuticals)
โดยเร ิ่มต ั้งแต ่ 1 พฤษภาคม 2537 เป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถต่อระยะเวลาโครงการได้ป ีต ่อปี 
จนกว่าโครงการจะเป ็นผลสำเร็จ โดยได้ร ับท ุนช่วยเหลือบางส่วน รวมทั้งผ ู้เช ี่ยวชาญจาก
IAEA และจากเงินงบประมาณของกองผลิตไอโซโทป

การทดลองวิจ ัยน ี้จะทำการทดลองวิจ ัยค ุณสมบติสำค ัญๆ ของ 153Sm-EDTMP ท่ี 
เหมาะสมที่จะเป ็นสารเภสัชรังส ีท ี่เป ็นยาฉีด เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความแรงรังส  ี
จำเพาะ (specific activity), ความบริสุฑธี้ทางเคมี (chemical purity), ความบริสุฑธี้ทางเคมีรังสี 
(radiochemical purity), ความบริส ุทธี้ทางเรดิโอน ิวไคลด์ (radionuclidic purity), การปลอดเชื้อ 
และปลอดจากสารพ ิษ (sterility and nonpyrogenic) ค ุณสมบติของการกระจายตัวของสาร 
เภสัชรังส ีในร่างกาย (biodistribution) คือ 1. ความจำเพาะของสารเภสัชรังส ีต ่อเป ้าหมาย  
(localization) 2 . การกระจายตัวสารเภสัชรังส ีท ี่เน ื้อเย ื่อ และอว้ย'วะอื่นๆ ท ี่ไม ่ใช ่เป ้าหมาย  
(cumulation in nonosseous and organs) 3. การขบถ่ายสารเภส ัชร ังส ีออกจากร่างกาย  
(excretion) ศ ึกษาการข ับถ ่ายสารเภส ัชร ังส ีออกจากร ่างกายไดโดยวิธ ีใด ใช ้เวลาเท ่าไร

จุดประสงค์หลักของการทดลองวิจ ัยน ี้เพ ื่อเป ็นบริการสังคมให ้ก ับผ ู้ป ่วยและครอบครัว 
ท ี่ม ีรายได ้น ้อยซ ึ่งเป ็นประชาชนส ่วนใหญ ่ของประเทศให ้!ด ้ม ีโอกาสได ้ใช ้ช ีว ิตช ่วงส ุตท ้ายก ับ  
ครอบครัวและญาติในสภาพร่างกายและสภาวะจิตใจที่ด ี ลดค่าใช้จ ่ายของประชาชนและงบ
ประมาณของรัฐรวมทั้งประหยัดเงินตราต่างประเทศได้บางส่วน  

การทดลองวิจ ัยน ี้จะแบ ่งออกเป ็น 2 ขั้นตอน คือ
ข ั้น ต อน ท ี่ 1 การทดลองวิจ ัยการผลิต การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี การปลอดเชื้อ 

และปลอดสารพ ิษของ 153Sm-EDTMP
ข ั้น ต อน ท ี่ 2 การทดลองวิจ ัยการกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP ในหนูทดลอง

2.ว ัส ด ุอ ุป ก ร ณ ์แ ล ะ ว ิธ ีก าร  ข ั้น ตอน ท ี่ 1

ข ั้น ต อน ท ี่ 1 การทดลองวิจ ัยการผลิต การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี การปลอดเชื้อ 
และปลอดสารพ ิษของ 153Sm-EDTMP

2.1 การอาบรังสีน ิวตรอนสารตั้งต้นในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
สำนักงานพลังงานปรมาณ ูเพ ื่อส ันติ ม ีเครื่องปฏิกรณ ์ปรมาณ ูวิจ ัย 1/1 (TRIGA Mark 

III) ซึ่งมี Neutron flux distribution ที่ท่อ Central thimble (CT) ประมาณ 2x1 o13 n/cm2s สารตังต้น



สำหรับผลิต Samarium-153 คือ 152Sm20 3 (Enriched > 98%) ในช่วงทดลองนี้จะอาบนิวตรอนที ่
ตำแหน่ง CT หรือ ที่ตำแหน่ง C-12 

ปฏิกิร ิยานิวเคลียร์
152Sm + 1ท0------------> 153Sm

2.2 การผลิต Samarium-153
152รทา20 3 (98.29 % enrichment จากบริษ ัท Oak Ridge National Laboratory) มาทด 

ลองอาบรังส ีน ิวตรอนโดยน ่า 152Sm20 3 ท ี่เป ็นของแข็งและ ท ี่เป ็นของเหลว( ละลาย 152รทา2<ว3 
ด้วย 0.5 ml 4 M HNOa ) บรรจุในหลอด Quartz เส ้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. สูง 40 มม. ประมาณ  
10 มิลลิกรัม ป ีดผนึก Quartz โดย flame บรรจุในหลอดอลูมิเน ียม ป ีดผนึกหลอดอลูม ิเน ียม  
โดยว ิธ ี Cold welding ตรวจเช็ครอยรั่วโดยวิธ ีลดความดันบรรยากาศ

น ่าออกจากเครื่องปฏ ิกรณ ์ปรมาณ ู ระเหยให้แห้ง (ของแข็งให ้ละลาย0.5 ml 4 M 
HNO3 ก่อน) ละลายส่วนที่เหลือด้วย 0.9% saline solution for injection ประมาณ 2 ml จะได้สาร 
ล ะ ล าย 153ร mCI3 pH ประมาณ 4

2.3 ทารเตรียมสารละลาย EDTMP
•การเตรียม Na/EDTMP
ละลาย EDTMP (EDTMP ของบริษัท TCI Japan) 2 g ด้วย 2 M NaOH ประมาณ 8 

ml ทำปริมาตรเป ็น 100 ml ด้วย saline solution ปรับ pH ด้วย 2 M NaOH ให ้ได ้ประมาณ 7.5 จะ 
ได ้สารละลาย EDTMP 20 mg EDTMP/ml pH 7.5 - 8

- การเตรียม Ca/EDTMP
ละลาย CaCI2 ใน 2M NaOH เติม EDTMP โดยให ้ม ี Molar ratio ของ Ca:EDTMP = 

1:1 กวนจนสารละลายใส ปรับ pH 7.5 - 8 ด้วย 2 M NaOH ความเข ้มข ้น = 80 mg EDTMP/ml 
(การเติม Calcium ลงไปเพ ื่อป ัองกันไม ่ให ้ EDTMP ท ี่มากเก ินพอทำให ้เก ิด Hypocalcemia คือ 
การลดลงของ Calcium ใน เล ือ ด ได ้)

2.4 การต ิดฉลากสารละลาย EDTMP ด้วย รทา-153
หา Molar ratio ท ี่เหมาะสมเพ ื่อให ้!ด ้ค ่า Radiochemical purity (RCPynมีเปอร์เซ ็นต์

V
1. Samarium:Na/EDTMP = 1:5
2. Samarium:Na/EDTMP = 1:10
3. SamariurrrCa/EDTMP = 1:100

2.5 การหา % Radiochemical purity โดยว ิธ ี Chromatography column
น่า Sephadex C-25 ผสมน่ากลั่นเป ็นสารแขวนลอยทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงบรรจุลงใน 

Disposible syringe 5 ml สูงประมาณ 2 ซม. โดยท ี่ปลาย syringe มี glass wool แดอย ู่ ล้างด้วย



น ้ากล ั่น  2 ครั้ง หยด 153Sm-EDTMP ลงไปประมาณ 1 mCi ชะด้วย 0.9 % Saline solution for 
injection 20 ml 153Sm จะติดอยู่บน column ส่วน 153Sm-EDTMP จะอยู่ใน Eluate ฟ้าไปวัดค่า 
ปริมาณความแรงรังส ีด ้วย Dose calibrator นำไปคำนวณหา % RCP

% RCP = ปริมาณความแรงรังสีใน Eluate X 100
ปริมาณความแรงรังสีใน (Eluate + Column)

2.6 การทดสอบ Sterility และ Pyrogen Test
- Sterility Test

ใช ้ว ิธ ีท ด ส อ บ ก ับ อ าห าร เล ี้ย ง เช ื้อ เห ล ว  (Broth medium)
- Pyrogen Test

โดยวิธ ี มทานเนร Amebocyte Lysate (LAL)

3. ผ ล ก าร ส ืก ษ าว ิจ ้ย  ข ั้น ตอน ท ี่ 1

3.1 ผลการอาบรังสีน ิวตรอนสารตั้งด้นในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

ตารางที่ 1 ความแรงรังสีจำเพาะของ 153Sm
นํ้าหน้กของ 152รทา20 3 

(มิลลิกรัม)
ของแข็ง/ของเหลว

ความแรงรังสี 
(มิลลิคูรี)

ของแข็ง/ของเหลว

ความแรงรังส ีจำเพาะ 
(มิลลิคูรี/มิลลิกรัมรทา) 

ของแข็ง/ของเหลว
11.20/10.10 288/425 29.77/48.72
15.60/10.14 293/443 21.75/50.59
7.40/10.00 157/374 24.57/43.31
5.60/10.01 103/411 21.30/47.59

เฉลีย 24.35/47.55

จากตารางท ี่ 1 สารตั้งด้นที่เป ็นของเหลวจะให้ค่า ความแรงรังส ีจำเพาะ สูงกว่าที่ 
เป็นของแข็ง ทั้งน ี้เพราะพื้นที่ในการรับรังสีน ิวตรอนมีมากกว่า self shielding ต ํ่ากว ่า

ป ัจจ ุบ ้น น ำสารต ั้งด ้น ท ี่เป ็น ของเห ลวไปอาบ ร ังส ีน ิวตรอน โตยเด ิน เคร ื่องท ี่กำล ัง  
1200 kw เป ็นเวลา 10 ชั่วโมง ปรากฏว่าได ้ค ่าเฉลี่ยของปริมาณรังส ีประมาณ 65-90 mCi/mg 
รทา

3.2 ผลการทดลองต ิดฉลาก EDTMP ด้วย 153รทา ที่ Molar ratio ต่าง ๆ



Molar ratio 
ของ 

SnrEDTMP
EDTMP Sm RCP

mg ml mg** ml mCi (%)
1:5 20 1.0 1.35 0.3 85 96-99

1:10 38 1.9 1.35 0.3 85 >99
1:100* 380 4.8 1.35 0.3 85 >99

*Ca/EDTMP
** ขนอยู่ก ับ ความแรงรังสีจำเพาะ

pH ท ี่เหมาะสมที่จะใช้เป ็นยาฉีดอยู่ในช่วง 6.5 - 7.5
%RCP ของ 153Sm-EDTMP จะม ีค ่ามากกว่า 99% ตั้งแต ่ว ันท ี่1 จนถึงวันที่ 6 แสดงว่า 

153Sm-EDTMP มี stability สูง
3.3 ผลการทดสอบ Sterility และ Pyrogen Test

153Sm-EDTMP เป็นสารละลายที่ sterile และ Pyrogen free สามารถใช ้เป ็นยาฉ ีดได ้ 
ข ั้น ต อน ท ี่ 2 การทดลองวิจ ัยการกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP ในหนูทดลอง

4. ว ัส ด ุอ ุป ก ร ณ ์แ ล ะ ว ิธ ีก าร  ข ั้น ตอน ท ี่ 2

การทดลองวิจ ัยการกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP ในหนูทดลอง
153Sm-EDTMP ที่นำมาใช้ทดลองการกระจายตัวยาในหนูทดลองครั้งน ี้ใช ้ท ั้ง 3 แบบ

คือ
1. 153Sm-Na/EDTMP Molar ratio Sm:EDTMP = 1:5
2. 153Sm-Na/EDTMP Molar ratio Sm:EDTMP = 1:10
3. 153Sm-Ca/EDTMP Molar ratio Sm:EDTMP = 1:100
ทำการฉ ีด 153Sm-EDTMP ทั้ง 3 แบบในหนูทดลอง แบ่งออกเป ็น 3 ช ่วงเวลา คือ 2, 24 

และ 48 ชั่วโมง โดยฉ ีด 153Sm-EDTMP แต่ละแบบประมาณ 1 mCi ปริมาตรไม่เก ิน 0.2 ml ที่เส้น 
เล ือดดำที่หางของหนูทดลอง (male spraque drawley rats) น ํ้าหน ักประมาณ 180 - 200 กรัม ทั้ง 
หมด 15 ตัว ช ่วงเวลาละ 5 ตัว 153Sm-EDTMP เม ื่อครบกำหนดเวลาหลังจากฉีดแล้ว (time post 
injection) ฆ ่าหนูทดลอง เก ็บเล ือด 5 ml โดยตรงจากหัวใจของหนูทดลองบรรจุใน container 
เฉพาะท ี่ได ้ทำการปรับเท ียบนํ้าหน ักแล้ว อวัยวะอื่นๆ เช่น liver, kidneys, muscle, femur,



bladder,Stomach เป็นต้น จะทำการตัดแบ่ง (dissection) และเก ็บไว ิใน container ชั่งนาหนักของ 
อว ัยวะต ่างๆ ท ี่ทำการต ัดแบ ่ง (ความละเอียด 0.01 กรัม) นำไปวัดปริมาณรังสีนาน 20 ว ินาท  ี
โดย Nal detector ของเครือง gamma counter ส่วน urine จะทำการเก ็บจาก metabolic cage ที 
ใช ้ใส ่หน ูทดลองก่อนนำมาฆ ่า

นำข ้อม ูลท ั้งหมดที่ได ้มาประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพ ิวเตอร์จะได ้ค ่าต ่างๆ เช่น
1. % Injected dose
2. % Injected dose per organ
3. % Recover dose

น ำค ่าต ่างๆ  เหล่าน ี๋ไปวิเคราะห์และสรุปผล
การทดลองวิจ ัยน ี้ทำการทดลองการกระจายต ัวของ 153Sm-EDTMP ในหนูทดลอง 

ผลที่ได ้จากการทดลองวิจ ัยน ี้จะเป ็นข ้อม ูลสำคัญที่จะนำไปวิเคราะห ์ ประมวลผล เพ ื่อให ์!ด ้ข ้อ  
สรุปว่า 153Sm-EDTMP เหมาะสมที่จะนำมาใช ้เป ็นยาฉ ีดสำหรับมน ุษย์เพ ื่อบรรเทาอาการปวด  
ที่กระดูกจากมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่กระดูกหรือไม่

5. ผ ล ก าร ส ืก ษ าว ิจ ัย  ข ั้น ตอน ท ี่ 2

ตารางที่ 3 แสดง % Recover dose ท ี่อว ัยวะท ี่เวลาต ่างๆ หลังจากฉีดของ 153Sm-EDTMP
ทั้ง 3 แบบในหนูทดลอง

2 ช ั่วโมง 24 ช ั่วโมง 48 ช ั่วโมง
อว ัยวะ 1:5 1:10 1:100 1:5 1:10 1:100 1:5 1:10 1:100
Liver 3.535 0.74 0.45 3.795 0.845 0.445 4.845 0.93 0.575

Kidney 1.405 0.795 0.625 0.965 0.46 0.535 0.8 0.535 0.53
Muscle 1.395 0.785 0.89 0.41 0.335 0.18 0.625 0.205 0.015
Bone 58.81 53.905 47.885 55.99 54.24 50.935 65.98 64.275 66.44
Blood 0.54 0.115 0.295 0.02 0.01 0.025 0.01 0 0
Urine 13.39 21.385 27.64 16.1 19.95 21.845 0.01 0.435 0.11

Stomach 0.93 0.17 0.185 0.16 0.045 0.055 0.16 0.055 0.145
Tot. Gl 3.06 1.57 2.78 1.715 2.225 3.525 1.06 0.465 0.425



จากตารางที่ 2 และ 3 153Sm-EDTMP ที่มี Molar ratio รทา:EDTMP = 1:5 น้ัน %RCP 
(% Radiochemical purity) มีความแปรปรวนตั้งแต่ 96 - 99 ในกรณีที่ %RCP ตํ่ากว่า 99 จะมี % 
Recover dose ที่ตับสูงกว่า 153Sm-Na/EDTMP (1:10) และ 153Sm-Ca/EDTMP (1:100) ประมาณ
5 และ 8 เท่า ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่ามี Samarium colloid เกิดขึ้น ซึ่งจะไปกระจายตัวอยู่ที่ดับ 
Colloid นี้อาจจะเกิดจากการที่สารเภสัชรังสีมี % RCP ต่ํา หรือสารเภสัชรังสีไม่เสถียรขณะ 
ที่อยู่ในร่างกาย เกิดการแตกตัวเปีน Free Samarium ใน Blood pool ได ้

ส ่ว น 153รทา-Na/EDTMP (1:10) นั้นจะมี % Recover dose ที่ต ับสูงกว่า 153รทา- 
Ca/EDTMP (1:100) ประมาณ 2 เท ่า แต่ปริมาณรังสีท ี่สะสมอยู่ท ี่ต ับก็อยู่
ในระดับต ํ่า ปริมาณ EDTMP น ้อยกว่าประมาณ 10 เท ่า เม ื่อเท ียบกันระหว่าง Dose ท ี่ให ้ก ับคน  
ไข ้ แต ่ปริมาณ EDTMP ท ี่มากเก ินพอ (excess EDTMP^น 153Sm-Ca/EDTMP นั้นก็จะอยู่ในรูป 
ของ Ca/EDTMP ซึ่งจะไม่ทำให ้เก ิด Hypocalcemia และก็ย ังสามารถรักษา Solubility ของ 
Samarium ใน  Blood pool ด้วย ทำให ้ป ัญ หาเก ี่ยวก ับการเก ิด  Free Samarium ลดน้อยลง

ฒ 1:05
□ 1:10

I I I
□ 1:100

2ช่ัวโมง 24ช่ัวโมง 48ช่ั'วโมง

รูปที่ 1 แสดงปริมาณการกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP’ท้ง 3 แบบในตับของ 
หนูทดลองที่แด ่ละเวลาหลังจากฉีด  

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่า 153Sm-Ca/EDTMP (1:100) ม ีการกระจายตัวที่ต ับน้อยที่ส ุด  
ส่วน153ร m-Na/EDTMP แม้จะกระจายตัวท ี่ต ับส ูงกว่าแต่ก ็อยู่ในระดับต ํ่า แต่ 153Sm-Na/EDTMP 
(1:5)น ั้นมีการกระจายดัวท ี่ด ับส ูงมากจึงไม ่เหมาะสมที่จะนำมาใช ้เป ีนยาฉ ีด
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2 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 48 ช่ัวโมง

ฒ 1:5
□ 1:10
□ 1:100

รูปที่ 2 แสดงปริมาณการกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP ทั้ง 3 แบบในกระดูกของหนู 
ทดลองที่แต ่ละเวลาหลังจากฉีด 

จากรูปท ี่ 2 จะเห ็นว่าการกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP ในกระดูกแต่ละแบบไม  ่
แตกต่างก ันมากน ัก ท ุกช ่วงเวลาแสดงว่า 153Sm-EDTMP ม ีความจำเพาะต ่อเป ้าหมาย (คือ 
กระดูก)สูง และคงอยู่นาน (long retention)

รูปที่ 3 แสดงปริมาณกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP ทั้ง 3 แบบในเล ือดท ี่เวลาต ่างๆ  
หลังจากฉีดในหนูทดลอง



รูปที่ 4 แสดงการขับออก (Excretion) ของ 153Sm-EDTMP ทั้ง 3 แบบแต่ละช่วงเวลา “
ในหนูทดลอง

จากรูปที่ 3,4 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP ใน  
เลือด และปัสสาวะ เมื่อฉีด 153Sm-EDTMP ผ่านทางเส้นเลือดดำ ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่าง 
กาย จะทำให ้ 153Sm-EDTMP ไปกระจายตัวท ี่กระดูกและขับถ่ายส่วนที่เหลือทางป ัสสาวะ จาก 
กราฟแสดงว่า ภายใน  24 ชั่วโมง 153Sm-EDTMP ทั้ง 3 แบบ ปริมาณกระจายตัวในเลือดจะลด 
ลงจนไม่ม ีเหลืออยู่ในระบบเลือดอีก โดยส่วนหนึ่งจะไปกระจายตัวที่กระลูกซ ึ่งเป ็นอวัยวะเป้า 
หมายก็เร ิ่มจะคงที่แล ้ว ขณะเด ียวกันส่วนที่ไม ่ไปกระจายตัวท ี่กระลูกก ็จะถูกข ับออกทางไต
เป ็นป ัสสาวะได้เก ือบหมดใน 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 48 ชั่วโมง 153Sm-EDTMP ส่วนที่เก ินก็จะถูก 
ขับออกจากร่างกายจนหมด ยกเว ้นท ี่กระลูกเท ่าน ั้นท ี่การกระจายตัวย ังคงท ี่

6. บ ท ว ิจารณ ์และส ร ุป ผ ล

สารประกอบ 153Sm-EDTMP สามารถเตรียมได้ท ั้งสองแบบ คือ โดยการทำ 
ปฏิก ิร ิยาของ 153SmCI3 กับ Na/EDTMP ในอัตราส่วน Molar ratio ร ทา:EDTMP = 1:10 และ 
153รทท<วเ3 ก ับCa/EDTMP ในอัตราส่วน Molar ratio Sm:EDTMP 1:100 โดยสารประกอบที่ได ้ท ั้ง 
สองแบบมีคุณสมป้ต ตังนี้

153Sm-Na/EDTMP
สภาพ ทางเคม ี : สารละลาย Isotonic saline solution pH 7-7.5 ปลอดเชื้อและ 

ปลอดสารพิษ  
ความเข้มข้นของสารเภสัชรังสี : 60 mCi/Dose 
ความบริส ุทธี้ทางเคมีรังสี : >99% 153Sm-Na/EDTMP ขณะฉีด



153Sm-Ca/EDTMP
สภาพ ทางเคม ี : สารละลาย Isotonic saline solution pH 7-7.5 ที่มี Ca+2 ปลอด 

เช ื้อและปลอดสารพิษ  
ความเข้มข้นของสารเภสัชรังสี : 60 ทาCi/Dose 
ความบริส ุทธิ้ทางเคมีรังส ี : >99% 153Sm-Ca/EDTMP ขณะฉีด 

ทั้ง 153Sm-Na/EDTMP และ 153Sm-Ca/EDTMP ต่างก ็ม ีข ้อด ี ข ้อเส ีย สรุปดังตารางที ่
4

ตารางที่ 4 สรุปข้อดีและข้อเสียของสารเภสัชรังสีท ั้ง 2 แบบ
สารเภสัชรังสี ข้อดี ข ้อเส ีย

153Sm-Na/EDTMP 1. ปริมาตรน้อย 1. % Recover dose ที่ต ับสูงกว่า
2 . เตรียมง่ายกว่า
3. ปริมาณ EDTMP ตํ่า

2. ต้องระวัง Hypocalcemia

153Sm-Ca/EDTMP 1. % Recover dose ที่ตับ ตำ 1. ปร ิมาตรมากกว่า
2.ไม่ต้องระวังเรื่อง Hypocalcemia 2 . เตร ียมย ุ่งยากกว ่า

3. ปริมาณ EDTMP มากกว ่า
ทัง 153Sm-Na/EDTMP และ 153Sm-Ca/EDTMP ให ้ % RCP ท ี่มากกว ่า 99% ขณะฉีด 

และการกระจายต ัวยาสารเภสัชรังส ีในส ัตว์ทดลองก็ไปที่อว ัยวะเป ้าหมาย คือกระดูกสูงที่ส ุด 
ขณ ะไปท ี่เน ื้อ เย ื่อและอว ัยวะอ ื่น ๆน ้อยโดยท ี่ 153Sm-Na/EDTMP ไป ท ี่ต ับ มากกว ่าเล ็กน ้อยการ  
ขับออกปริมาณรังส ีก ็เป ็นไปอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบ ันสามารถผลิต 153Sm-EDTMP ท ี่ปลอดเช ื้อและปลอดจากสารพ ิษ (Sterile and 
Nonpyrogenic) เพ ื่อเป ็นยาฉ ีดได ้ท ั้ง 2 แบบตามศักยภาพของกองและสำน ักงานที่ม ีอย ู่ในขณะ 
น ี้ เช่น เครื่องปฏิกรณ ์ปรมาณ ู บ ุคลากร และ อ ุปกรณ ์ เป็นด้น โดยผล ิตได ้ 5 Dose ต ่อส ัปดาห  ์
(60 ทาCi/Dose calibrated) ทุกวันพฤหัสบดี ขณะน ี้ได ้ทำการผลิตเพ ื่อเป ็นการทดลองทางคลี 
นิค (Clinical Trial) โดยได ้ร ับความร่วมม ืออย ่างด ีย ิ่งจากสาขาว ิชาเวชศาสตร์น ิวเคล ียร ์ โรง 
พยาบาลศ ิร ิราชและโรงพยาบาลจ ุฬาลงกรณ ์ โดยในเบ ื้องด ้นไดให ้น ักศ ึกษาทำการทดลอง
ว ิจ ัยเบ ื้องด ้น  (Phase I) ในห ัวข ้อว ิจ ัยเร ื่อง การศ ึกษาการกระจายของ 153Sm-EDTMP ในร่าง 
กายผู้ป ่วยท ี่ม ีมะเร ็งแพร่กระจายมาท ี่กระด ูก (BIODISTRIBUTION OF 153Sm-EDTMP IN 
DISSEMINATED SKELETAL METASTASES) เป ็นภาคนิพนธ์เพ ื่อเป ็นส่วนประกอบการศึกษา 
ตามหลักส ูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บ ัณฑ ิต(รังส ีเทคนิค) คณ ะเทคน ิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
ม ห ิด ล ป ีก ารศ ึก ษ า2538 โ ด ย ใช 1้53ร ทา-Na/EDTMP เท ่าน ั้นโดยการศ ึกษาห ัวข ้อด ้งต ่อไปน ี้



1. การกระจายตัวของ 153Sm-EDTMP ในส่วนกระลูกที่ม ีมะเร็งแพร่กระจาย, กระดูก 
ปกติ และในเน ื้อเย ื่อนอกกระดูก

2. การเปลี่ยนแปลงของระตับ 153Sm-EDTMP ในเล ือดภายใน 2 4 ชั่งโมงหลังฉีด
3. ปริมาณของ 153Sm-EDTMP ที่ถ ูกข ับออกทางปัสสาวะ ในช่วง 24 ชั่วโมงหลังฉีด 
ตัวอย่างผล Whole body bone scan ของงานวิจ ัยตังภาพ

แสดงภาพ Whole body bone scan โด ย ใช ้153รทา-Na/EDTMP ที่ 3 และ 24 ชั่วโมง 
ส่วน 153Sm-Ca/EDTMP ก ็จะมีการศึกษาทางคลิน ิคควบคู่ก ันไปเพ ื่อท ี่จะได้นำผล  

การว ิจ ัยมาเปร ียบเท ียบก ัน ขณะน ี้ทางโรงพยาบาลคิร ิราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ ได้ดั้ง 
คณ ะวิจ ัยเพ ื่อศ ึกษาเร ื่องน ี้โดยเฉพาะ ซ่ือ Pharmacokinetics of Samarium-153-EDTMP in 
Disseminated Skeletal Metastases และได้ขอเข้าร่วมโครงการ CRP ของ IAEA ชื่อ Efficacy 
and Toxicity of Samarium-153 Radiopharmaceutical in the Palliative Treatment of Painful 
Skeletal Metastases

เมื่อได้ผลสรุปการทดลองทางคลืนิคแล้วก็จะได้จัดทำ คู่ม ือมาตรฐานการผลิตยา
ฉีด 153Sm-EDTMP ที่ปลอดเช ื้อและปลอดสารพ ิษเพ ื่อระงับความเจ ็บปวดที่เก ิดจากมะเร็งท ี่ 
แพร่กระจายมาที่กระดูก (Sterile and Nonpyrogenic 153Sm-EDTMP for Injection as Metastatic 
Bone Cancer Pain Palliation Radiopharmaceutical Production Protocol) เพอผลิตเป ็นงาน
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