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การตรวจสแกนกระดูก
BONE SCAN
การถายภาพสแกนกระดูก มีประโยชนมากในการตรวจหาตําแหนงและขอบเขตของ
กระดูกที่มีความผิดปกติ เนื่องจากสามารถตรวจพบความผิดปกติไดงาย จึงทําใหมีความไว
มากกวาการตรวจโดยเอกซเรย อีกทั้งยังเปนการตรวจที่ทาํ ไดงา ย สะดวก และปลอดภัย
สามารถตรวจหาความผิดปกติของกระดูกของผูปวยไดทั้งตัว ตั้งแตกะโหลกศีรษะจนถึงปลาย
เทา จากการฉีดสารเภสัชรังสีเพียงครั้งเดียว โดยที่ผูปว ยไดรับปริมาณรังสีจากการตรวจนอย
มาก
BONE ANATOMY AND PHYSIOLOGY

โครงสรางของกระดูกทางกายวิภาคประกอบดวยสวนทีส่ ําคัญ คือ
1. Axial skeleton ประกอบดวยกระดูก skull, spines และ thoracic girdle
2. Appendicular skeleton ประกอบดวยกระดูกแขน ขา และกระดูก pelvis
กระดูกจะมีการเปลี่ยนแปลง (remodelling) อยูตลอดเวลา โดยมี resorption
และ replacement ของแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส จึงทําใหมกี ารสรางกระดูกใหมอยูเรื่อยๆ
ในภาวะที่มีการทําลายและสรางกระดูกใหม และมีการสรางกระดูกมากกวาปกติ จะทําใหเห็น
เปนบริเวณที่มี uptake มากผิดปกติ
สารเภสัชรังสี (RADIOPHARMACEUTICALS)

สารเภสัชรังสีที่ใชในการตรวจ bone scan มีอยูหลายกลุมดวยกัน แตกลุมที่ไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบันไดแก phosphate analogs โดยอยูใ นรูปของTc99m phosphate compounds ซึ่งแบงออกเปน สองกลุม ดังนี้
1. Phosphate groups แบงยอยออกเปนสองกลุม ไดแก
1.1
Polyphosphates เปนสาร inorganic ประกอบดวย 3
phosphate residues
1.2
Pyrophosphate ประกอบดวย 2 phosphate residues
สารกลุมนี้มีโครงสรางหลักทางเคมีเปนแบบ P-O-P bond และมี soft
tissue clearance ชา จึงไมเปนที่นิยมในปจจุบนั
2. Diphosphonate groups เปนสาร organic มีโครงสรางทางเคมีเปน
แบบ P-C-P bond จึงทําใหมคี ุณสมบัติที่ดีมากกวาสารในกลุมแรก คือ มี
ความตานทานตอเอนไซมไฮโดรไลสิส (resist hydrolysis enzyme) จึง
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สามารถคงตัวอยูในรางกายไดนานกวา สารในกลุมนี้มอี ยูหลายชนิด แตที่นิยมใช
ในปจจุบันไดแก
- MDP (Methylene diphosphonate)
- MHDP (Methylene hydroxydiphosphonate)
โดยสารทั้งสองชนิดเปนสารที่มี Blood clearance เร็วมาก ประมาณ
60% ของปริมาณสารเภสัชรังสีทฉี่ ีดเขาสูรางกาย จะไปจับที่กระดูก ภายใน
ระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง สวนที่เหลือจะถูกขับออกจากรางกายผานทางไตอยาง
รวดเร็ว โดย 2-4%จะอยูใน renal parenchyma ดังนั้นเมื่อเวลา 2-3
ชั่วโมงหลังจากฉีดยา สารเภสัชรังสีในเลือดจะลดลงเปนอยางมาก ทําใหสามารถ
ถายภาพสแกนเห็นกระดูกไดอยางชัดเจน
กลไกที่ใชในการตรวจ (MECHANISM OF UPTAKE)

สารเภสัชรังสีที่ทาํ การฉีดเขาไปในรางกายของผูปวยจะจับกับกระดูกดวยกลไกที่เรียกวา
chemiresorption คือ สารประกอบ phosphate compounds จะถูก absorb
บนผิวของ hydroxyapatite crystal ของกระดูก
MECHANISM OF INCREASED BONE UPTAKE

มีไดหลายปจจัยดังนี้
1. Increased blood flow
2. Increased new bone formation
- Increased osteoid formation
- Increased mineralization of osteoid
3. Interrupted sympathetic nerve supply
ขอบงชี้ในการตรวจ (INDICATIONS)

1.
2.
3.
4.
5.

ใชในการประเมินระยะของโรคมะเร็ง เพื่อคนหาวามีมะเร็งแพรกระจายมายังกระดูกหรือไม
ติดตามผูปวยโรคมะเร็งหลังไดรับการรักษา
มะเร็งปฐมภูมิของกระดูก
วินิจฉัยและแยกโรค acute osteomyelitis, septic arthritis และ cellulitis
ใหการวินิจฉัยและประเมิน bone viability ในผูป วยโรค avascular necrosis
และ bone infarction
6. วินิจฉัยแยกภาวะ loosening prosthesis และโรค osteomylelitis ในผูปวยที่
ไดรับการเปลี่ยนขอเทียม
7. ใหการวินิจฉัยการหักของกระดูกในตําแหนงที่ตรวจพบไดยากจากการถายภาพ x-ray
8. ชวยบอกตําแหนงทีจ่ ะทํา bone biopsy
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9. ประเมินผูปวยที่มาพบแพทยดวยอาการปวดกระดูกที่ไมพบความผิดปกติจากการถายภาพ
x-ray
การเตรียมผูปวยกอนการตรวจ

ไมมีการเตรียมผูปวยเปนพิเศษกอนการตรวจ
ขอหามในการตรวจ

ไมมีขอหามโดยเฉพาะสําหรับการตรวจ สามารถทําการตรวจไดอยางปลอดภัยแมแตใน
ผูปวยเด็กเล็ก
เทคนิคในการตรวจ (IMAGING TECHNIQUES)
สารเภสัชรังสี

Tc-99m MDP ขนาดประมาณ 15-20 มิลลิคูรี (mCi) ฉีดเขาทางหลอด
เลือดดํา หลังจากนั้นรอประมาณ 2-4 ชั่วโมงจึงจะเริม่ ทําการถายภาพสแกนกระดูก
ขอแนะนําระหวางการตรวจ

- ระหวางรอถายภาพสแกนควรแนะนําใหผปู วยดื่มน้ํามากๆ และไปปสสาวะ
บอยๆเพื่อชวยในการขับสารเภสัชรังสีออกจากรางกาย เพื่อที่จะลดปริมาณรังสี
ตอกระเพาะปสสาวะ และตอรางกายของผูปวย
- ผูปวยจะตองปสสาวะออกใหหมดกอนทําการถายภาพสแกน เพื่อปองกันไมให
radioactivity ที่อยูในกระเพาะปสสาวะ มาบดบังความผิดปกติในกระดูก
สวน pelvis หรือ sacrum
- ระมัดระวังการเปรอะเปอนของสารเภสัชรังสีจากปสสาวะไมใหเลอะเสื้อผาและ
ผิวหนัง
เครื่องมือทีใ่ ชในการถายภาพสแกน

เครื่องที่ใชไดแก Gamma Camera
เทคนิคในการถายภาพสแกน

สามารถทําการถายภาพสแกนไดสองแบบดังนี้
1. Static Bone Scan
ทําการถายภาพสแกนกระดูกทีร่ ะยะเวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง หลังจากฉีด
สารเภสัชรังสี โดยทําการถายภาพสแกนกระดูกทั้งตัว (whole body bone
scan) ทั้งทางดานหนาและดานหลัง ในขณะที่ผูปวยนอนหงายอยูบ นเตียงตรวจ
ในกรณีทแี่ พทยตองการดูรายละเอียดบริเวณที่พบความผิดปกติจากภาพ
whole body scan ใหชัดเจนยิ่งขึน้ หรือ ผูปวยไมสามารถนอนหงายไดเปน
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เวลานาน (อยางนอย 20-30
multiple spot views ได

นาที)

อาจจะทําการถายภาพเปนแบบ

2. Three-Phase Bone Scan
จะทําการตรวจในกรณีทจี่ ะตองการประเมินปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณที่มี
หรือสงสัยวาจะมีพยาธิสภาพของกระดูกวาเปนปกติ มากกวาปกติ หรือนอยกวา
ปกติ ขอมูลทีไ่ ดจากการตรวจจะสามารถนํามาชวยในการวินิจฉัยแยกโรคตางๆออก
จากกันได โดยจะทําการตรวจเปน 3 ระยะ คือ
1. Vascular Phase – ถายภาพเปนแบบ dynamic ภายหลังจาก
ฉีดสารเภสัชรังสีเปน bolus injection ครอบคลุมบริเวณที่ผูปว ยมี
อาการ หรืออาการแสดง โดยทําการบันทึกภาพ 2 วินาทีตอ 1 ภาพเปน
ระยะเวลา 60 วินาที
2. Blood pool(Soft tissue) Phase - ถายภาพแบบ static
หลังจากเสร็จสิ้น vascular phase เพื่อดูปริมาณของ
hyperemia และ soft tissue involvement
3. Delayed static bone scan - ทําการถายภาพสแกนกระดูกที่
ระยะเวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง หลังจากฉีดสารเภสัชรังสี
โดยจะทําการตรวจ Three-phase bone scan ในกรณีที่สงสัยวาผูปวยอาจจะ
เปนโรคหรือภาวะตางๆ ดังตอไปนี้
1. Acute osteomyelitis
2. Septic arthritis
3. Primary bone tumor
4. Painful prosthetic joint
5. Rule out fracture
6. Avascular necrosis
การแปลผล

NORMAL BONE SCAN
การแปลผลภาพสแกนกระดูก อาศัยหลักการการกระจาย (distribution) ของสาร
เภสัชรังสีในกระดูกสวนตางๆ ตามปกติแลวโครงกระดูกของคนจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งสอง
ขาง ดังนั้น ควรจะมีการ uptake ของสารเภสัชรังสีในสวนตางๆของกระดูกอยางสม่ําเสมอ
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และเทาๆกันในกระดูกทัง้ สองขาง (symmetrical homogeneous uptake)และ
เนื่องจากสารเภสัชรังสีทใี่ ชในการตรวจถูกขับออกจากรางกายทางไต ดังนั้นจึงเห็น activity
ในไตทัง้ สองขางและกระเพาะปสสาวะเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 1
ภาพสแกนของกระดูกในเด็กและผูใหญจะมีความแตกตางกัน กลาวคือ ภาพสแกนใน
เด็กจะพบวามีลักษณะ intense increased uptake ในสวนของ epiphyseal
plates ตาม end ของ long bones ทั่วรางกาย ดังแสดงในรูปที่ 2
ดังนั้นถาพบวาภาพสแกนของกระดูกบริเวณใดมี uptake of radioactivity ไม
เทากัน ไมวาจะนอยกวาปกติ หรือมากกวาปกติก็ตาม ใหสงสัยวากระดูกบริเวณนั้นมีความ
ผิดปกติเกิดขึน้ เสมอ
นอกจากนี้เนื้อเยื่อปกติอื่นๆ ที่อาจพบวามีการจับของสารเภสัชรังสี ไดแก ไต เตานม
กระดูกออนของซี่โครง, thyroid และ cricoid cartilages

รูปที่ 1: ภาพสแกนกระดูกปกติในผูใหญ ทา anterior และ posterior views
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รูปที่ 2: ภาพสแกนกระดูกปกติในเด็ก ทา anterior และ posterior views
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ABNORMAL BONE SCAN
ลักษณะผิดปกติที่อาจพบไดจากการตรวจ bone scan แบงออกเปน 3 ลักษณะ
ดังตอไปนี้
1. Focal increased uptake หรือ Focal hot spot(s)
เปนบริเวณของกระดูกที่มี uptake ของ radiotracer มากกวาปกติ เปนลักษณะ
ผิดปกติที่พบไดบอยที่สุด เกิดจากการทีม่ ี reactive bone change ในบริเวณที่มีพยาธิ
สภาพนั้นๆ
2. Focal decreased uptake หรือ Focal cold defect(s)
เปนบริเวณของกระดูกที่มี uptake ของ radiotracer นอยกวาปกติหรือไมมี
uptake เลย ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีเลือดไปสูบริเวณที่มีพยาธิสภาพนั้นๆนอยลงหรือไมมี
เลือดไปเลี้ยงเลย ซึ่งพบไดในโรค avascular necrosis หรือ bone infarction, จาก
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การที่มะเร็งลุกลามหรือเจริญเติบโตอยางชาๆ (low metabolic activity) ทําใหมี
osteoblastic activity บริเวณกระดูกสวนนั้นนอยมาก หรือจากการที่มีการทําลาย
กระดูก (bone destruction) อยางรวดเร็ว เชนจากมะเร็งที่มกี ารลุกลามอยางมาก หรือ
เปนผลจากการไดรับรังสีรักษา
โรคมะเร็งที่มกั จะเปนสาเหตุทที่ ําใหเกิด cold defect(s) ไดแก
1. Multiple myeloma
2. Bone metastasis จาก thyroid cancer
3. Bone metastasis จาก neuroblastoma
4. Bone metastasis จาก anaplastic tumor
* ลักษณะของ focal decreased uptake ถามีขนาดเล็กมากหรือเกิดเพียงแค
ตําแหนงเดียว อาจจะทําใหการแปลผลการตรวจสแกนกระดูกผิดพลาดคือ เปน false
negative bone scan ได ซึ่งสามารถพบไดประมาณ 2-5% จากการตรวจสแกนกระดูก
3. Diffuse increased uptake หรือ Superscan
เปนความผิดปกติที่เกิดจากการที่มี diffuse increased uptake ในกระดูก
ทั่วๆไป และ มี uptake ในเนื้อเยื่ออื่นๆนอกกระดูกนั้นลดลงเปนอยางมาก โดยจะพบวามี
absent หรือ markedly decreased uptake ในไตทั้งสองขางรวมดวย ลักษณะของ
diffuse increased uptake ที่เห็นจะขึ้นอยูกับสาเหตุของโรค โดยอาจจะเปนแบบ
homogeneous หรือ non-homogeneous increased uptake ก็ได โดย
สาเหตุที่ทาํ ใหเกิด superscan มีดังตอไปนี้
1. Benign Diseases จะพบลักษณะ diffuse homogenous increased
uptake ทั้งในสวนของ axial และ appendicular skeleton โรคที่ทาํ ใหเกิด
ลักษณะเชนนี้ ไดแก renal osteodystrophy, hyperparathyroidism,
osteomalacia, paget’s disease และ fibrous dysplasia
2. Malignant Diseases จะพบลักษณะ diffuse non-homogenous
increased uptake โดยมักจะพบที่ axial skeleton, pelvis และ
proximal femur มะเร็งที่สามารถทําใหเกิดลักษณะเชนนี้ ไดแก มะเร็งตอม
ลูกหมาก, มะเร็งเตานม, มะเร็งปอด, มะเร็งกระเพาะปสสาวะ และมะเร็งตอม
น้ําเหลือง
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CLINICAL APPLICATIONS
METASTATIC DISEASES

การถายภาพสแกนกระดูกเปนการตรวจเบื้องตนที่ไดรบั ความนิยมมากที่สุดในการ
ตรวจหาการแพรกระจายของมะเร็งชนิดตางๆ วามีการแพรกระจายมายังกระดูกหรือไม เพื่อ
ชวยในการบอกระยะของโรคมะเร็ง ซึ่งจะชวยในการวางแผนและติดตามผลการรักษา อีกทั้งยัง
ชวยในการพยากรณโรค โดยขอบงชีใ้ นการตรวจสแกนกระดูกในผูป วยที่เปนโรคมะเร็ง ไดแก
1. Initial staging ในผูปว ยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิง่
มะเร็งที่มีการแพรกระจายไปยังกระดูกไดบอยและเร็วกวามะเร็งชนิดอื่นๆ อาทิ เชน
มะเร็งเตานม มะเร็งปอด มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งไต
2. เมื่อสงสัยวาจะมีการแพรกระจายของมะเร็งในผูปวยโรคมะเร็งทุกชนิด เชน ผูปวยมี
อาการปวดกระดูก
3. Serial bone scan เพื่อติดตามผลการรักษา
4. บอกตําแหนงและขอบเขตการแพรกระจายของมะเร็ง เพื่อชวยในการวางแผนการรักษา
ดวยการฉายแสง
การถายภาพสแกนกระดูกมีความไวในการตรวจหาการแพรกระจายของมะเร็งมายัง
กระดูกสูงกวาการตรวจดวยการถายภาพ x-ray ประมาณ 50-80% เนื่องจากการ
ถายภาพ x-ray นั้น จะสามารถพบความผิดปกติตอเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงและการ
ทําลายเนื้อกระดูกมากถึง 30-50% ในขณะที่การตรวจสแกนจะสามารถตรวจพบความ
ผิดปกติไดเร็วกวา
เมื่อเซลลมะเร็งแพรกระจายไปยังกระดูก จะกระตุนให มีการทําลายของกระดูกมากขึ้น
โดย osteoclast ซึ่งจะมีผลกระตุนให osteoblast ทําการสรางกระดูกเพิ่มมากขึ้น
ดวย ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของการแพรกระจายของมะเร็งมายังกระดูกที่ตรวจพบจากการ
สแกนกระดูก จะพบเปน multiple areas of focal increased uptake
(multiple hot spots) ซึ่งพบไดถึง 90% โดยตําแหนงที่พบไดบอยที่สุดไดแก
axial skeleton (80%) สวนความผิดปกติในกระดูกสวน appendicular
skeleton นั้นพบไดนอยกวา คือที่กระดูก pelvis (12%) และตาม long bone
(10%) และสวนมากจะพบวามีความผิดปกติในสวนของ axial skeleton รวมดวย
เสมอ
ประมาณ 10-15 % ของผูปวยอาจจะพบวามีลักษณะของ single bony
metastasis ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง single bony metastasis ที่ sternum ใน
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ผูปวยมะเร็งเตานม แตโดยสวนใหญแลวมักจะเกิดจากความผิดปกติของกระดูกชนิดอื่นๆ ที่
ไมไดมีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งมากกวาอาทิเชน traumatic fracture
ลักษณะความผิดปกติอีกอยางหนึ่งที่อาจพบไดจากการตรวจสแกนกระดูกในผูปวย
โรคมะเร็งคือ คือ diffuse increased uptake of skeleton หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวา superscan โดยจะพบวามี diffuse increased uptake ในสวนของ
axial skeleton, pelvis และ proximal femur ไมมี soft tissue
uptake ในขณะที่ uptake ในไตอาจจะลดลงหรือไมมี uptake เลย โดยมักจะพบใน
ผูปวยที่เปนมะเร็งตอมลูกหมากและมะเร็งเตานม
นอกจากความผิดปกติในลักษณะตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น อาจพบวามีความผิดปกติ
ในรูปแบบของ focal decreased uptake หรือ cold lesion จากการตรวจ
สแกนกระดูกได ซึ่งสาเหตุมักจะเกิดจากการที่กอนมะเร็งนั้นขยายขนาดคอนขางเร็วจนทํา
ใหขาดเลือดมาเลี้ยงกระดูกบริเวณนั้น การที่มะเร็งลุกลามเขาไปในไขกระดูกโดยเฉพาะ
อยางยิง่ บริเวณกระดูกสันหลัง หรือ การที่มะเร็งทําใหเกิดการทําลายของกระดูกเปนอยาง
มาก (severe osteolytic lesion)
PRIMARY BONE TUMORS

ตามปกติแลวการใหการวินจิ ฉัย primary bone tumor นั้น สามารถทําไดโดย
การถายภาพ x-ray สวนการบอกขอบเขตของความผิดปกติทั้งในสวนของเนื้อกระดูก
โพรงกระดูกและเนื้อเยื่อตางๆโดยรอบนัน้ การตรวจดวย Computed tomography
(CT scan) หรือ Magnetic resonance imaging ( MRI) จะสามารถให
รายละเอียดไดดีกวา แตการตรวจสแกนกระดูกยังคงมีบทบาทในการดูปริมาณเลือดที่มา
เลี้ยงบริเวณกระดูกที่มีพยาธิสภาพนั้นอยางคราวๆ และสามารถใชดวู ามีการแพรกระจาย
ของมะเร็งไปยังกระดูกสวนอื่นๆหรือไม อีกทั้งยังใชในการติดตามดูการแพรกระจายของโรค
หลังการรักษาและ ติดตามผลการรักษาโดยการตรวจสแกนกระดูกซ้าํ เปนระยะๆได
โดยการตรวจสแกนกระดูกนั้นสามารถทําไดทั้งใน benign และ malignant
primary bone tumors
Benign bone tumor :
มักจะทําการตรวจใน tumor ที่อยูในตําแหนงที่เห็นไดยากจากการถายภาพดวย xray เชน osteoid osteoma ที่บริเวณกระดูกสันหลัง
Malignant bone tumor :
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Ewing’s sarcoma ตําแหนงที่พบมากไดแก long bone เชน femur และ
tibia จากการตรวจสแกนกระดูกเมื่อแรกวินิจฉัยโรค พบวามีการแพรกระจายของมะเร็ง
ไปยังกระดูกสวนอื่นๆไดประมาณ 10-40%
Osteogenic sarcoma ตําแหนงที่พบมากไดแก บริเวณเหนือหรือต่าํ กวาขอเขา
และ proximal humerus นอกจากความผิดปกติบริเวณกระดูกแลว อาจพบวามี
extraskeletal increased soft tissue uptake โดยอาจพบไดที่ lungs,
kidneys, mediastinum, pericardium และ brain ซึ่งเปนผลมาจากการที่มี
soft tissue metastasis นอกจากนี้ยังพบวามีการแพรกระจายของมะเร็งไปยัง
กระดูกสวนอื่นๆไดประมาณ 2% เมื่อแรกวินิจฉัยโรค ลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบคือ
intense increased uptake บริเวณกระดูกทีม่ ีพยาธิสภาพและมีการแพรกระจาย
ของโรคมะเร็ง
BONE, JOINT AND SOFT TISSUE INFECTION

ในกรณีที่ผูปวยมาพบแพทยดวยอาการและอาการแสดงของการอักเสบ (infection)
โดยที่ไมสามารถทําการวินจิ ฉัยแยกโรคจากการตรวจรางกายและการถายภาพ x-ray ไดวามี
สาเหตุมาจากการอักเสบของเนื้อเยื่อ (cellulitis), การอักเสบของขอ (septic
arthritis) หรือการติดเชือ้ ของกระดูก (acute osteomyelitis) การตรวจ Threephase bone scan มีประโยชนอยางมากในการใหการวินิจฉัยแยกโรคเหลานี้ออกจากกัน
ซึ่งจะเปนผลใหผูปวยไดรับการรักษาที่ถกู ตองและรวดเร็ว
การตรวจสแกนกระดูกนั้นสามารถใหการวินิจฉัย acute osteomyelitis ไดอยาง
รวดเร็วมากกวาการตรวจดวย x-ray มาก โดยจะสามารถใหการวินิจฉัยโรคนี้ได ตั้งแต 24
ชั่วโมงหลังการเกิดโรค ในขณะที่การวินิจฉัยโรคดวยการตรวจ x-ray นั้น จะตรวจพบการ
เปลี่ยนแปลงของกระดูกภายหลังจากการเกิดโรคไปแลวอยางนอย 10-14 วัน
โดยจะทําการตรวจ Three-phase bone scan ลักษณะความผิดปกติที่ตรวจ
พบในโรคทั้งสามใน dynamic และ blood pool phases จะเหมือนกันคือ มีเลือดไป
เลี้ยงยังบริเวณที่มีการอักเสบเพิ่มมากขึ้น แตลักษณะความผิดปกติที่พบใน delayed static
image จะแตกตางกันดังนี้
1. Acute osteomyelitis จะพบลักษณะ focal increased uptake บริเวณ
กระดูกสวนทีม่ ีการอักเสบนั้นๆ
2. Septic arthritis จะพบลักษณะ increased uptake บริเวณรอบๆขอทีม่ ีการ
อักเสบนั้นๆ
3. Cellulitis จะพบลักษณะภาพสแกนกระดูกที่เปนปกติ แตอาจพบวามีลักษณะ
increased soft tissue activity ได
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ตารางที่ 1: สรุปลักษณะความผิดปกติที่พบในโรค ACUTE
OSTEOMYELITIS, SEPTIC ARTHRITIS และ CELLULITIS

Acute
osteomyelitis
Septic
arthritis
Cellulitis

Three-phase bone scan
Dynamic
Blood pool
Delayed static
phase
phase
phase
Increased
Increased
Focal
blood flow
blood pool
increased
bony uptake
Increased
Increased
Periarticular
increased
blood flow
blood pool
uptake
Increased
Increased
Normal
blood flow
blood pool

PROSTHETIC JOINT DISEASE

ผูปวยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอทียม (prosthetic joint replacement)
อาจจะเกิดโรคแทรกซอนภายหลังการผาตัดได โดยโรคแทรกซอนทีส่ ําคัญและพบบอยไดแก
การอักเสบของกระดูกหลังการผาตัดจากการติดเชื้อ (acute osteomyelitis) และเกิด
จากการหลวมของขอเทียมภายหลังจากการผาตัด (loose prosthesis) ซึ่งอาการและ
อาการแสดงของภาวะทั้งสองอยางนี้อาจคลายคลึงกัน กลาวคือ ผูปวยจะมีอาการปวดบริเวณขอ
เทียม และมีการเคลื่อนไหวของขอนั้นๆลดนอยลง จากการตรวจรางกายหรือการถายภาพ xray นั้นจะแยกภาวะทั้งสองนี้ออกจากกันไดยาก แตการตรวจ Three-phase bone
scan นั้นสามารถใหการวินิจฉัยแยกโรคทั้งสองนี้ออกจากกันได ซึ่งจะมีความสําคัญมากใน
การวางแผนและใหการรักษาแกผูปวย เนื่องจากการรักษาภาวะ acute osteomyelitis
นั้นเปนการรักษาดวยการใหยา (medical treatment) ในขณะที่การรักษาภาวะ loose
prosthesis นั้นสามารถทําไดโดยการผาตัด (surgical treatment)
จากการตรวจ Three-phase bone scan ลักษณะความผิดปกติที่ตรวจพบใน
ภาวะของ loose prosthesis นั้น ใน dynamic และ blood pool phases จะ
พบวามีปริมาณเลือดมาเลีย้ งยังบริเวณขอเทียมนั้นเปนปกติ แตใน delayed static
phase จะพบวามี focal increased uptake บริเวณที่เปนจุดรับน้ําหนักตัวของผูปวย
ไดแก trochanteric region และ สวนปลายของ prosthesis การใหการวินิจฉัยภาวะ
loose prosthesis จากการตรวจ Three-phase bone scan นั้นมีความไว
(sensitivity) สูงมากถึง 100% และมีความจําเพาะ (specificity) ประมาณ 77%
ในภาวะ acute osteomyelitis จาก dynamic และ blood pool
phases จะพบวามีเลือดมาเลี้ยงยังบริเวณกระดูกทีม่ ีการอักเสบนั้นมากขึ้น สวนใน
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delayed static phase จะพบวามี focal increased uptake ในบริเวณกระดูกที่มี
ความผิดปกติ ซึ่งมักจะอยูตดิ หรือรอบๆขอเทียมที่ไดรบั การเปลี่ยนนั้นๆ
ตารางที่ 2: สรุปลักษณะความผิดปกติที่พบในภาวะ ACUTE
OSTEOMYELITIS และ LOOSENING PROSTHESIS
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AVASCULAR NECROSIS

สาเหตุของโรคเกิดจากการที่กระดูกขาดเลือดมาเลี้ยง และทําใหกระดูกสวนนั้นเกิดการ
ตาย สาเหตุที่กอใหเกิดโรคนั้นมีไดหลายอยาง อาทิเชน fracture, prolonged
steroid treatment, vasculitis, radiation therapy,
hemoglobinopathies, fat embolism ตําแหนงที่พบมากที่สุด ไดแก
femoral head, humoral head
ผูปวยมักจะมาพบแพทยดวยอาการปวดขอ มีการเคลื่อนไหวของขอทีม่ ีพยาธิสภาพ
ลดลง แตอาจพบไดวาในผูป วยบางคนไมมีอาการผิดปกติ การวินิจฉัยโรคจากการถายภาพ xray จะไมสามารถพบความผิดปกติและใหการวินิจฉัยไดในระยะแรกของโรค โดยความผิดปกติ
ที่ตรวจพบจากการถายภาพ x-ray นั้นจะใชเวลานานหลายสัปดาหจนถึงหลายเดือน
การตรวจ Three-phase bone scan นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
วินิจฉัยโรค avascular necrosis แลวยังนิยมตรวจเพื่อใชในการประเมิน
vascularity หรือ viability ของกระดูกสวนนั้น ลักษณะทีต่ รวจพบจะขึน้ กับ ระยะของ
โรค โดยในระยะแรกของโรค (early stage) ที่มีการขาดเลือดมาเลี้ยงจะพบมี absent
หรือ decreased uptake ในกระดูกสวนนั้น เนื่องมาจากการที่สารเภสัชรังสีไมสามารถ
ผานไปถึงกระดูกสวนนั้นได สวนในระยะหลังของการเกิดโรค ซึ่งไดแก
revascularization , healing และ complication stages จะพบวามี
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increased uptake ในกระดูกสวนนั้น ซึ่งในระยะนี้จะสามารถเห็นความผิดปกติของ
กระดูกจากการถายภาพ x-ray แลว ดังนั้นการแปลผลการตรวจ bone scan รวมกับการ
ดูภาพ x-ray ประกอบนั้นจะชวยเพิ่มความถูกตองและความแมนยําในการใหการวินิจฉัยโรค
avascular necrosis
FRACTURE

การตรวจสแกนกระดูกสามารถใหการวินจิ ฉัยการหักของกระดูก ในกรณีที่กระดูกสวนที่
สงสัยวาจะมีการหักนั้นอยูในตําแหนงทีต่ รวจพบไดยากจากการถายภาพ x-ray เชน ที่กระดูก
มือและขอมือ หรือในกรณีที่สงสัยวาจะมีการหักของกระดูกชนิด stress fracture ซึ่งพบได
บอยในนักกีฬา ทหาร และนักเตนรํา
ดังนั้นถาสงสัยวาผูปวยจะมีการหักของกระดูก ถึงแมวาจะทําการตรวจดวยการถายภาพ
x-ray แลวไมพบความผิดปกติก็ตาม แตถายังสงสัยวาผูปวยมีกระดูกหักหรือผูปว ยยังคงมี
อาการปวดของกระดูกอยู การตรวจสแกนกระดูก จะมีบทบาทมากในการชวยใหการวินิจฉัย
ยืนยัน หรือแยกภาวะกระดูกหักออกไปได
โดยทั่วไปแลวการตรวจพบความผิดปกติของกระดูกจากการถายภาพสแกนจะสามารถ
ตรวจพบไดประมาณ 95% ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากกระดูกหัก และจะสามารถ
ตรวจพบไดประมาณ 100% ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยระยะเวลาที่สามารถตรวจพบ
ความผิดปกตินั้น จะขึ้นอยูก ับอายุของผูป วยดวย ในผูป วยสูงอายุอาจจะตองใชเวลาหลายวันจึง
จะพบความผิดปกติจากการตรวจสแกนกระดูก
เทคนิคในการตรวจในกรณีที่มีการหักของกระดูกไดแกการทํา Three-phase
bone scan โดยจะพบวาบริเวณกระดูกที่สงสัยวาจะมีการหักนั้นจะมีเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น
จากการตรวจในระยะ dynamic และ blood pool สวนในระยะ delayed static
bone scan นั้นจะพบลักษณะ focal increased uptake ในตําแหนงของกระดูกที่มี
การหักจาก bone healing
ตารางที่ 3: แสดงระยะเวลาการตรวจพบลักษณะความผิดปกติจากการตรวจสแกน
กระดูกภายหลังจากเกิดกระดูกหัก

Time after
fracture
1 day
3 day
1 week

Percentage abnormal
Patients age < 65
All patients
years
95%
80%
100%
95%
100%
98%
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SOFT TISSUE UPTAKE

ในการตรวจสแกนกระดูกนอกจากจะมีการจับของสารเภสัชรังสีในกระดูกสวนตางๆแลว
อาจพบวามีการจับของสารเภสัชรังสีในเนื้อเยื่ออื่นๆทีไ่ มใชกระดูกไดดวย โดยมีสาเหตุตางๆ ได
หลายสาเหตุ ไดแก
- Soft tissue calcification สามารถพบไดใน เนื้องอกของ soft
tissue หรือมะเร็งแพรกระจายมายัง soft tissue โดยมะร็งที่พบวาเปน
สาเหตุไดบอย ไดแกมะเร็งเตานม มะเร็งของทางเดินอาหาร มะเร็งของรังไข
โดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่สามารถสรางสาร mucin ได, osteogenic
sarcoma,และ neuroblastoma
- Soft tissue necrosis หรือ infarction เชน กลามเนื้อ, หัวใจ,
สมองและ มาม
RADIATION THERAPHY

จะพบลักษณะ Decreased bony uptake โดยจะมีรูปรางเปนรูปทรงเรขาคณิต
ตามขอบเขตของการฉายรังสี ซึ่งมักมีขอบเขตคอนขางชัดเจน โดยปริมาณรังสีประมาณ
2000 rad (20Gy) ขึ้นไปจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดในบริเวณกระดูก
สวนที่ถูกฉายรังสีนั้น กลาวคือ ในชวงแรกหลังจากที่ไดรับรังสี จะมีเลือดมาเลี้ยงยังบริเวณนั้น
ลดลงจากการอักเสบของเสนเลือด หลังจากนั้นจะมีเลือดไปเลี้ยงยังกระดูกบริเวณนั้นเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนกลับมาเปนปกติ หรือเกือบเปนปกติภายในเวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้น
จะพบวาเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณกระดูกที่ไดรับการฉายรังสีนั้นจะลดลงอีก อันเปนผลเนื่องมาจาก
การที่เซลลบุผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้น (endarteritis obliteran) ทําใหเสนเลือดตีบ
ลง โดยลักษณะเชนนี้จะกลับมาเปนปกติไดภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปหลังจากไดรับการ
ฉายรังสี
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