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นาโนเจลเป็ นระบบนาส่งยารู ปแบบหนึ่งที่สามารถนาส่งยาต้านมะเร็งไปยังบริเวณอวัยวะ
เป้าหมายได้ การใช้รงั สีเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามของพอลิเมอร์ ทาให้เกิดนาโนเจลได้ง่าย และ
เป็ นวิธีท่เี ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจยั นีจ้ ึงมุ่งเน้นศึกษาการพัฒนานาโนเจลโดยใช้รงั สีแกมมาสาหรับ
นาส่งยาด๊อกโซรู บิซิน (doxorubicin) ซึ่งเป็ นยาต้านมะเร็ง โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมนา
โนเจล ได้แ ก่ ชนิ ด ของพอลิ เมอร์ ความเข้ม ข้น ของพอลิ เมอร์ และปริม าณรังสี แ กมมาที่ ใ ช้ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการกักเก็บยา การปลดปล่อยยา และร้อยละความอยู่รอดของเซลล์เพาะเลีย้ งชนิด HepG2
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมนาโนเจล พบว่าสารประกอบเชิงซ้อนของกรดไฮยารู โรนิก
และไคโตซานที่มีนา้ หนักโมเลกุลสูง ที่ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผ่านการฉายรังสีแกมมา
ปริมาณ 1 กิโลเกรย์ สามารถเกิดเป็ นนาโนเจลที่มีขนาดอนุภาคที่เหมาะสม ประสิทธิภาพการกักเก็บยา
ขึน้ กับสัดส่วนของยากับพอลิเมอร์ นาโนเจลที่เตรียมจากสัดส่วนพอลิเมอร์ต่อยา 1:2 ได้ผลประสิทธิภาพ
การกั ก เก็ บ ยาสู งสุ ด และสามารถควบคุ ม การปลดปล่ อ ยโดยตอบสนองต่ อ ค่ า พี เอช นาโนเจลจะ
ปลดปล่อยยาได้ดีกว่าที่ pH 4.5 ซึ่งเป็ นค่าความเป็ นกรดด่างที่ใกล้เคียงกับภายในเซลล์มะเร็ง ผลการ
ทดสอบร้อยละความอยู่รอดของเซลล์ HepG2 แสดงให้เห็นว่านาโนเจลไม่บรรจุตวั ยาไม่มีความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ และยาด๊อกโซรู บิซินที่บรรจุในนาโนเจลมีประสิทธิภาพการยับยัง้ การอยู่รอดของเซลล์ HepG2
ได้มากกว่าสารละลายยาด๊อกโซรู บิซิน นาโนเจลที่เตรียมจากกรดไฮยารู โรนิกและไคโตซานที่มีนา้ หนัก
โมเลกุลสูงที่พัฒนาขึน้ สามารถใช้เป็ นระบบนาส่งยาต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพดี ยับยัง้ การอยู่รอดของ
เซลล์เพาะเลีย้ งชนิดเซลล์มะเร็งตับ จึงสามารถต่อยอดการวิจยั โดยการศึกษาเพิ่มเติมด้วยยาต้านมะเร็ง
ต่างชนิด และศึกษาเซลล์มะเร็งที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการนาส่งยาต้านมะเร็งไปยังเซลล์
เป้าหมายอื่นต่อไป
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Nanogels are a dosage form that can deliver a drug to a specific target. The
radiation induced crosslinking of inter-polymer complexes is a convenient method and a
green technology for the preparation of nanogels. This research focused on the development
of nanogels using gamma radiation for doxorubicin delivery, which is an anti-cancer drug. The
optimum conditions for preparing nanogels, such as the polymer type, the polymer
concentration and gamma radiation doses were studied. Encapsulation efficiency, drug
release and the cytotoxicity test of the HepG2 cell line were investigated. The results showed
that the optimum conditions for preparing nanogels were the inter-polymer complexes at a
concentration of 0.25 mg/mL hyaluronic acid (HA) and high molecular weight of chitosan
(CSHMW) at 1 kGy. The appropriate particle size was obtained. The encapsulation efficiency
of nanogels depended on the polymer-drug ratio and the maximum encapsulation efficiency
was achieved when using polymers with the drug at a ratio of 1:2. Nanogels are pH
responsive nanoparticles and released more in the release medium at pH 4.5, which is the pH
closing to the inside of cancer cells. Nanogels were non-toxic to the HepG2 cell line and
doxorubicin loading in nanogels were more effective in inhibiting the survival of HepG2 cells
culture than free doxorubicin. In conclusion, the newly developed HA-CSHMW nanogels are a
possibly effective anti-cancer drug carrier. It can inhibit the survival of hepatocellular
carcinoma cell line. HA-CSHMW nanogels is able to be further developed for other anticancer
drugs and carcinoma cells as a potential targeting drug delivery system.

Keyword : Nanogels, Gamma radiation, Chitosan, Hyaluronic acid, Drug delivery, Doxorubicin
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บทที1่
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
โรคมะเร็ง ถือว่าเป็ นโรคร้ายที่ทาให้เกิดการเสียชี วิตสูงในปั จจุบัน มี วิธีการรักษาหลัก
ได้แก่ การผ่าตัด การให้ยาเคมีบาบัด และการฉายแสง เมื่อทาการรักษาด้วยยาหรือรังสีจะสามารถ
ฆ่ าเซลล์ม ะเร็ง แต่ ขณะเดียวกันก็จ ะท าลายเซลล์ปกติบริเวณข้างเคี ยง ซึ่งผู้ป่วยอาจมี อาการ
ข้างเคียงเกิดขึน้ จากการรักษา เนื่องจากการรักษาไม่สามารถจาเพาะเจาะจงบริเวณเซลล์มะเร็งได้
นอกจากนีก้ ารรักษามะเร็งด้วยการให้ยาจาเป็ นต้องได้รบั การรักษาบ่อยครัง้ ทาให้เกิดภาวะดือ้ ยา
ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักของการเกิดซา้ ของโรค และการแพร่กระจายไปยังบริเวณอวัยวะอื่น (กมลรัตน์
ธนัพประภัศร์, 2557) จึงมีการสนใจศึกษาการพัฒ นาระบบนาส่งยา เพื่อให้ยาส่งตรงถึงบริเวณ
รักษาได้มากขึน้ ช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดขึน้ จากการรักษา และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาอีกด้วย
นาโนเจลมี ส มบั ติ เฉพาะตั ว คื อ มี ข นาดอนุ ภ าคเล็ ก อยู่ ใ นช่ ว ง 20-200 นาโนเมตร
(Sultana, Manirujjaman, Imran-Ul-Haque, & Sharmin, 2013) สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
และกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดย phagocytic cell ได้ จึงมีประสิทธิภาพในการนาส่ง
ยาเข้า สู่เป้ า หมายได้ดี ขึ น้ สามารถดูด ซับ น ้า กัก เก็ บ ยา โปรตี น และโมเลกุ ล อื่ น ๆ ไว้ภ ายใน
โครงสร้า ง มี ค วามยื ด หยุ่ น (flexibility) และสามารถเข้ า กั น ได้ ดี กั บ เนื ้ อ เยื่ อ ในร่ า งกาย
(biocompatibility) นอกจากนีย้ ังสามารถพัฒ นานาโนเจลให้มี โครงสร้างตามต้องการจากการ
เลื อกใช้พ อลิ เมอร์ท่ีมี ความเหมาะสม เพื่ อใช้ควบคุม การปลดปล่อยยาให้อยู่ในช่ วงปริม าณที่
กาหนด หรือให้มีความจาเพาะกับบริเวณเป้าหมายที่ตอ้ งการรักษา
หนึ่งในวิธีการพัฒ นานาโนเจลที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green synthesis) คือ การใช้
กระบวนการทางรังสี เช่น รังสีแกมมา ซึ่งเป็ นรังสีก่อไอออนมีอานาจทะลุทะลวงสูง เมื่อตัวกลาง
ของสารละลายหรือพอลิเมอร์ได้รบั การฉายรังสี จะสามารถแตกตัวและสร้างอนุมลู อิสระที่เ ป็ นตัว
ริเ ริ่ม ในการเกิ ด ปฏิ กิ ริย าของระบบ จึ ง ช่ ว ยลดการใช้ส ารตั้ง ต้น ปฏิ กิ ริย า (initiator) หรื อ สาร
เหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม (cross-linker) ที่ก่อให้เกิดความเป็ นพิษ และช่วยลดขัน้ ตอนการ
เตรียมที่ย่งุ ยากซับซ้อน อีกทัง้ ยังสามารถเหนี่ยวนาให้เกิดการสร้างพันธะโคเวเลนต์ ซึ่งเป็ นพันธะที่
มีความแข็งแรง ทาให้โครงสร้างของนาโนเจลมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึน้
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งานวิจัยชิน้ นีจ้ ึงมุ่งเน้นศึกษาและพัฒ นาการเตรียมนาโนเจลโดยใช้รงั สีแกมมาสาหรับ
นาส่งยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน (doxorubicin, DOX) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ
นาโนเจล สาหรับเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดเป็ นระบบนาส่งยาต้านมะเร็งสูต่ ลาดยาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
โครงการวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานาโนเจลโดยใช้รงั สีแกมมาเหนี่ยวนาให้เกิด
การเชื่อมโยงข้ามของสารประกอบพอลิเมอร์เชิงซ้อน เพื่อใช้กักเก็บและควบคุมการปลดปล่อย
ยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน โดยมีวตั ถุประสงค์ย่อยดังต่อไปนี ้
1.2.1 เพื่อศึกษาหาสภาวะในการเตรียมให้เกิดเป็ นนาโนเจลที่สามารถกักเก็บยาต้าน
มะเร็งด็อกโซรูบิซิน
1.2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและเสถียรภาพของนาโนเจล
1.3 สมมติฐาน
การปรับ สภาวะในการเตรีย มนาโนเจล ได้แ ก่ ชนิ ด ของพอลิ เมอร์ ความเข้ม ข้น ของ
พอลิเมอร์ อัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน และปริมาณรังสีท่ีใช้ ทาให้ได้
นาโนเจลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกั ก เก็ บ ยาต้า นมะเร็ ง ด็ อ กโซรู บิ ซิ น มี เสถี ย รภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็งแตกต่างกัน
1.4 ปั จจัย และตัวแปรทีศ่ ึกษา
โครงการนีแ้ บ่งการทดลองออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การพัฒนานาโนเจล
ตัวแปรต้น : ชนิดของพอลิเมอร์
ความเข้มข้นของพอลิเมอร์
ปริมาณรังสีท่ใี ช้
ตัวแปรตาม : ขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของนาโนเจล
เสถียรภาพของนาโนเจล
ส่วนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนเจล
ตัวแปรต้น : อัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน
ปริมาณรังสีท่ใี ช้
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ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพการกักเก็บยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน
การปลดปล่อยยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน
ส่วนที่ 3 การศึกษาอัตราการตายของเซลล์มะเร็ง
ตัวแปรต้น : รูปแบบของยา
ตัวแปรตาม : อัตราการตายของเซลล์มะเร็ง
1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย
โครงการนีแ้ บ่งการทดลองออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การพัฒนานาโนเจล
1. ชนิดของพอลิเมอร์
2. ความเข้มข้นของพอลิเมอร์
3. ปริมาณรังสีท่ใี ช้

1. ขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของ
นาโนเจล
2. เสถียรภาพของนาโนเจล

ส่วนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนเจล
1. อัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อ
ยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน
2. ปริมาณรังสีท่ใี ช้

1. ประสิทธิภาพการกักเก็บยาต้านมะเร็ง
ด็อกโซรูบิซิน
2. การปลดปล่อยยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน

ส่วนที่ 3 การศึกษาอัตราการตายของเซลล์มะเร็ง

1. รูปแบบของยา
2. ความเข้มข้นของยา

1. อัตราการตายของเซลล์มะเร็ง

1.6 ขอบเขตการวิจัย
โครงการนีแ้ บ่งการทดลองออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับเตรียมนาโนเจลด้วยเทคนิคการเกิดสารประกอบ
พอลิเมอร์เชิงซ้อน (inter-polymer complexes, IPCs) โดยใช้พอลิเมอร์ต่างชนิด ได้แก่ ไคโตซาน
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(CS) โซเดียมไฮยารู โรนิคแอซิด (HA) และพอลิไวนิลไพโรริโดน (PVP) ช่วงความเข้มข้น 0.1-1.0
มิ ล ลิ ก รัม ต่ อมิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมพอลิ เมอร์แต่ ล ะชนิ ดที่ ความเข้ม ข้น เดี ยวกัน ในอัต ราส่วน 1:1 โดย
ปริ ม าตร จากนั้ น น าไปฉายรัง สี แ กมมาที่ ป ริ ม าณรัง สี 0-5 กิ โ ลเกรย์ ศึ ก ษาขนาดอนุ ภ าค
การกระจายตัว และเสถียรภาพของนาโนเจล
2. ศึ ก ษาอัต ราส่ วนระหว่ างพอลิ เมอร์ต่ อ ยาต้านมะเร็ง ด็ อ กโซรู บิ ซิ น ที่ อัต ราส่ว น
1:0.5-2 โดยนา้ หนัก ใช้ปริมาณรังสีแกมมา 0-5 กิโลเกรย์ สาหรับเตรียมนาโนเจลกักเก็บยาต้าน
มะเร็ง ด็ อ กโซรู บิ ซิ น โดยคัด เลื อ กชนิ ด และความเข้ม ข้น ของพอลิ เมอร์ท่ี มี ค วามเหมาะสมมา
ทาการศึกษา ในส่วนของการปลดปล่อยยาต้านมะเร็ง ด็อกโซรู บิซิ นนั้น จะศึกษาในสารละลาย
บัฟเฟอร์ท่พี ีเอช 4.5 และ 7.4
3. ศึ ก ษาอัต ราการตายของเซลล์ม ะเร็ง จากการอยู่ ร อดของเซลล์ HepG2 โดย
เปรียบเทียบผลจากการได้รบั ยา 3 รูปแบบ ได้แก่ ยาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซิน นาโนเจลเปล่า และ
ยาต้านมะเร็งด็อกโซรู บิซิน ที่บรรจุในรู ปแบบนาโนเจล ในช่วงความเข้มข้น 1-200 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
1.7 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ได้ระบบนาส่งยารูปแบบนาโนเจลจากการใช้กระบวนการทางรังสี ซึ่งเป็ นระบบนาส่งยาที่
พร้อมจะนาไปพัฒนาต่อยอดเป็ นระบบนาส่งยาต้านมะเร็งสูต่ ลาดยาต่อไป

บทที2่
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 นาโนเจล
นาโนเจลเกิ ด จากการเชื่ อ มโยงข้า มระหว่ างสายโซ่ ของพอลิ เมอร์ ท าให้โครงสร้างมี
ความพรุ น สามารถกัก เก็ บ โมเลกุล ยา หรือ โมเลกุล อื่ น ได้ เป็ น อนุ ภ าคขนาดเล็ ก อยู่ในระดับ
นาโนเมตร ทาให้ส ามารถหลี กเลี่ ยงการตรวจจับและกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่ เข้าสู่ร่างกายโดย
กระบวนการฟาโกไซโทซิส (phagocytosis) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนาส่งยาตรงสู่อวัยวะ
เป้าหมาย ทาให้ประสิ ทธิ ภ าพการรัก ษาเพิ่ ม สูง ขึน้ (Sultana et al., 2013) ปั จ จุบันการพัฒ นา
ระบบนาส่งยาในรูปแบบนาโนเจลจึงได้รบั ความสนใจในการศึกษาเป็ นอย่างมาก
2.1.1 สมบัติของนาโนเจล
2.1.1.1 ความเข้ากันได้กับเนือ้ เยื่อในร่างกาย (biocompatibility) และ การย่อย
สลายได้ (biodegradability)
นาโนเจลมีสมบัติเข้ากันได้กบั เนือ้ เยื่อในร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดการตอบสนอง
ทางชีวภาพที่เป็ นอันตรายกับโมเลกุข องเซลล์ หรืออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงระบบอื่นๆ ของ
ร่างกาย ได้แก่ ระบบภูมิ ต้านทาน ภาวะการณ์อักเสบเรือ้ รัง หรือการกลายพันธุ์ซ่ึงนาไปสู่การ
เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะทางสรี รวิ ท ยา หรื อ ทางกายวิ ภ าคอัน ไม่ พึ ง ประสงค์ ได้แ ก่ อาการแพ้
การแข็งตัวของเลือด หรือการทาให้เกิดโรค เช่น โรคมะเร็ง (Eckmann, Composto, Tsourkas, &
Muzykantov, 2014) นอกจากนีน้ าโนเจลที่ทาจากพอลิเมอร์ทางชีวภาพ ยังสามารถย่อยสลายได้
ทางชีวภาพอีกด้วย
2.1.1.2 ความสามารถในการพองน้าหรือสารละลายทีเ่ หมาะสม
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการพองตั ว ของนาโนเจล คื อ ความ
หนาแน่นของการเชื่อมโยงข้าม และปั จจัยแวดล้อมภายนอก ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็ นกรด-ด่าง
และค่าความแรงประจุ (Eckmann et al., 2014)
2.1.1.3 ความสามารถในการกักเก็บยาและปลดปล่อยยา
ความสามารถของการกักเก็บยาขึน้ อยู่กับหมู่ฟังก์ชันของพอลิเมอร์ท่ีใช้ใน
การเตรียมนาโนเจล นอกจากนีย้ ังส่งผลต่อการลาเลียงขนส่งยา และการปลดปล่อยยาสู่อวัยวะ
เป้าหมาย (Sultana et al., 2013)
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2.1.1.4 ขนาดของอนุภาค
โดยทั่วไปนาโนเจลมี ข นาดอนุภ าคอยู่ระหว่า ง 20-200 นาโนเมตร ท าให้
สามารถหลีกเลี่ยงการกาจัดออกทางไต และมีความสามารถในการซึมผ่านได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจสามารถต่อต้านการกรองสารพิษโดย blood brain barrier (BBB) ได้ (Sultana et al., 2013)
2.1.2 กระบวนการเตรียมนาโนเจล
หลักในการเตรียมนาโนเจล คือการทาให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม ซึ่งสามารถทาได้ 3 วิธี
ได้แ ก่ การเชื่ อ มโยงข้า มทางกายภาพ (physical cross-linking) การเชื่ อ มโยงข้า มทางเคมี
(chemical cross-linking) และการเชื่อมโยงข้ามด้วยรังสี (radiation cross-linking)
2.1.2.1 การเชื่อมโยงข้ามทางกายภาพ (Physical cross-linking)
ปั จ จัย ที่ ใช้ใ นการควบคุ ม การเกิ ด การเชื่ อ มโยงข้า มทางกายภาพ ได้แ ก่
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าความแรงประจุ และอุณหภูมิ เป็ นต้น ปัจจัยเหล่านีจ้ ะเหนี่ยวนาให้สายโซ่
ของพอลิ เมอร์เกิดการเชื่อมโยงข้ามด้วยแรงไฟฟ้าสถิต (electrostatic) และแรงแวนเดอร์วาลส์
(van der Waals) ข้อ ดี ข องการสัง เคราะห์ด้ว ยวิ ธี นี ้คื อ ขั้น ตอนกระบวนการเตรี ย มไม่ ยุ่ ง ยาก
สามารถกาหนดขนาดอนุภาคที่ตอ้ งการได้แต่ตอ้ งควบคุมปั จจัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้ไ ด้ขนาดของ
อนุภ าคที่ ต้องการ (Hui Zhang, Zhai, Wang, & Zhai, 2016) ข้อ เสีย คื อ นาโนเจลที่ เตรียมได้มี
เสถียรภาพต่ า เนื่องจากโมเลกุลภายในโครงสร้างของนาโนเจลถูกยึดเหนี่ยวกันด้วยความแรง
พันธะแบบอ่อน
ตัวอย่างกระบวนการเชื่ อ มโยงข้ามทางกายภาพ ดัง ภาพประกอบ 1 เช่ น
อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งประจุ (ionic interaction) อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งพ อลิ เ มอร์ ไ ม่ ช อบน ้ า
(hydrophobic interaction) อันตรกิริยาระหว่างพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond interaction)
(Rattanawongwiboon, Ghaffarlou, Sütekin, & Pasanphan, 2018) และการรวมตัวกันเองของ
พอลิเมอร์ (self-assembly) เป็ นต้น (Sultana et al., 2013)
2.1.2.2 การเชื่อมโยงข้ามทางเคมี (Chemical cross-linking)
อาศั ย กระบวนการทางเคมี ใ นการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งสายโซ่ ข อง
พอลิเมอร์ ซึ่งสายโซ่ของพอลิเมอร์แต่ละสายภายในโครงสร้างของนาโนเจลจะถูกยึดเหนี่ยวกันด้วย
พันธะโคเวเลนต์ ที่มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับการเชื่อมโยงข้ามทางกายภาพ ดังภาพประกอบ
2ก แต่กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี จาเป็ นต้องใช้สารช่วยในการทาให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม
(crosslinker) หรือ สารช่วยลดแรงตึงผิว (surfactant) ซึ่งมีความเป็ นพิษสูง (Sultana et al., 2013)
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ภาพประกอบ 1 แสดงตัวอย่างการเตรียมนาโนเจลให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามทางกายภาพ
โดยการเกิด ionic interaction (ก) การเกิด hydrogen bond interaction (ข) การเกิด
hydrophobic interaction (ค) และการเกิด self-assembly (ง)
ที่มารูปภาพ:(Sultana et al., 2013)

ก

ข

ภาพประกอบ 2 แสดงตัวอย่างการเตรียมนาโนเจลให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามทางเคมี (ก)
และการเตรียมโดยใช้รงั สีเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม (ข)
2.1.2.3 การเชื่อมโยงข้ามด้วยรังสี (Radiation cross-linking)
กระบวนการทางรังสีเป็ นกระบวนการที่สะอาด ปราศจากการใช้สารประกอบ
ทางเคมีท่ีมีความเป็ นพิษ ได้แก่ สารตัง้ ต้นปฏิกิริยา สารเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม สารเร่ง
ปฏิกิริยา และสารลดแรงตึงผิว เป็ นต้น (Matusiak, Kadlubowski, & Ulanski, 2018) การใช้รงั สี
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เหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม สามารถเกิด ได้ 2 กรณี ได้แก่ การเชื่อมโยงข้ามภายในโมเลกุล
(intramolecular cross-linking) และการเชื่ อมโยงข้ามระหว่างโมเลกุล (intermolecular crosslinking) ดังภาพประกอบ 2ข ซึ่งสามารถจาแนกตามลักษณะการเกิดได้จากนา้ หนักโมเลกุล และ
ขนาดอนุภาคที่เตรียมได้ (Kadlubowski, Ulanski, & Rosiak, 2012)
การเตรียมนาโนเจลโดยใช้รงั สี สามารถทาได้โดยฉายรังสีให้แก่สารละลาย
พอลิเมอร์ท่ีมีความเข้มข้นต่า โดยรังสีท่ีนิยมใช้เป็ นรังสีชนิดก่อไอออน ได้แก่ ลาอิเล็กตรอน และ
แกมมา เมื่อทาการฉายรังสี นา้ ซึ่งเป็ นตัวกลางของสารละลายจะดูดกลืนพลังงานจากรังสี และ
กระตุน้ ให้เกิดการแตกตัว (radiolysis of water) ได้ผลผลิตเป็ นอนุมูลอิสระมากมาย ดังกลไกที่ 1
(Ghaffarlou, Sütekin, & Güven, 2018)
H2O → e-(aq), H•, OH•, H+, H2, H2O2

(1)

H• หรือ OH• จะทาหน้าที่เป็ นตัวตั้งต้นการเกิดปฏิกิริยา โดยดึง อะตอม H
จากสายโซ่ของพอลิเมอร์บริเวณใกล้เคียง เมื่ออะตอมของ H ถูกดึงออกไป สายโซ่ของพอลิเมอร์จะ
มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเนื่องจากมีอนุมูลอิสระอยู่บนโครงสร้าง จึงเกิดการสร้างพันธะ
โคเวเลนต์ระหว่างโมเลกุลใกล้เคียง หรือโมเลกุลเดียวกัน เพื่อทาให้โครงสร้างมีเสถียรภาพมากขึน้
2.2 กลไกการควบคุม และปลดปล่อยยาของนาโนเจล
นาโนเจล คือพอลิเมอร์ท่มี ีลกั ษณะเป็ นโครงร่างตาข่ายขนาดเล็ก มีความพรุน จึงสามารถ
กักเก็บยา โปรตีน หรือโมเลกุลอื่นไว้ภายในโครงสร้างได้ แต่เมื่อโครงสร้า งของนาโนเจลเกิดการเสีย
สภาพหรือ เกิดการพองตัว จะทาให้โมเลกุลที่ ถูกกักเก็บไว้ภ ายในถูกปลดปล่อยออกมา การที่
โครงสร้างของนาโนเจลจะเกิ ดการเสียสภาพหรือเกิ ดการพองตัวขึน้ นั้นขึน้ อยู่กับลักษณะทาง
กายภาพของนาโนเจล แรงยึด เหนี่ ยวระหว่างนาโนเจลกับโมเลกุลของยา และสิ่ง กระตุ้ น จาก
ภายนอก ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และเอนไซม์ เป็ นต้น (Hui Zhang et al., 2016)
2.3 ตัวอย่างพอลิเมอร์ที่ใช้ในการเตรียมนาโนเจลสาหรับนาส่งยา
การพัฒ นาระบบน าส่งในรู ป แบบนาโนเจลได้รบั ความนิยมศึกษาอย่างแพร่หลายใน
ทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากสามารถนาส่งยาได้หลายชนิด และสามารถควบคุมการปลดปล่อยยา
ได้ จากการเลื อกใช้พ อลิ เมอร์ท่ีมี ค วามเหมาะสมในการเตรียม ส าหรับ งานวิจัย นีส้ นใจศึกษา
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โซเดียมไฮยารู เนท (sodium hyaluronate, HA) ไคโตซาน (chitosan, CS) และพอลิไวนิลไพโรลิ โดน (polyvinyl pyrrolidone, PVP) ในการเตรียมนาโนเจล
2.3.1 โซเดียมไฮยารู โรเนท
โซเดียมไฮยารูโรเนท (sodium hyaluronate, HA) หรือเกลือโซเดียมของไฮยารูโรนิคแอซิดเป็ นพอลิ เมอร์ทางชีวภาพ ที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเนือ้ เยื่อในร่างกาย ไม่ มีความเป็ นพิษ
(Choi, Chung, Min, & Yoon, 2010) โครงสร้า งประกอบด้ว ยมอนอแซ็ ก คาไรด์ 2 หน่ ว ย คื อ
N-acetyl-D-glucosamine และ D-gluronic acid เชื่ อ มต่ อ กัน ด้วยพัน ธะ β (1-4) และ β (1-3)
ไกลโคซิดิก โครงสร้างทางเคมีดงั ภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 แสดงโครงสร้างทางเคมีของโซเดียมไฮยารูโรเนท
ที่มา: (Huang, Chen, Kang, & Jin, 2017)
HA สามารถพบได้ในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบใน extracellular matrix
(ECM) เนือ้ เยื่อเกี่ยวพันชนิดอ่อน ได้แก่ สายสะดือ นา้ ไขข้อ ผิวหนัง และของเหลวคล้ายวุน้ ในโพรง
ลูก ตา นอกจากนี ้ยังสามารถสังเคราะห์ได้จ ากพื ช และแบคที เรีย เช่ น หงอนไก่ เห็ ด หูห นูขาว
Bacillus subtilis และ streptococcus bacteria เป็ นต้น (Bracke & Thacker, 1985; พิมพ์พร ศรี
สันติแสง, 2556) ปั จจุบนั HA ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายทางด้านการแพทย์ โดยใช้เป็ นส่วนผสม
ของเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์บารุงผิว ในการช่วยลดเลือนริว้ รอย และให้ความชุ่มชืน้ แก่ผิว
นอกจากนี ้ยัง ช่ ว ยบ าบัด รักษาโรคข้อเข่ าเสื่ อ ม (osteoarthritis) ภาวะอัก เสบรอบ
ข้อ ไหล่ (scapulohumeral periarthritis) หรื อ ลดอาการปวดกล้า มเนื ้อ ผลิ ต เป็ นน ้า ตาเที ย ม
(artificial tear) เพื่อช่วยหล่อลื่นลูกตา ลดอาการระคายเคืองในลูกตา บรรเทาอาการตาแห้ง และ
ยังมีสมบัติท่ีโดดเด่นคือ สามารถจับกับตัวรับ (receptor) บริเวณเซลล์มะเร็ง เช่น CD44, CD168,
RHAMM และ TSG6 ได้ ด้วยเหตุนีจ้ ึงมีการศึกษาพัฒ นานาโนเจลของ HA สาหรับนาส่งยาต้าน
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มะเร็ ง หลายชนิ ด เช่ น doxorubicin, paclitaxel, 5-fluorouracil, curcumin, cisplatin เป็ นต้น
(Yadav, Agarwal, Rai, & Mishra, 2010; Haiqun Zhang, Huang, Yang, & Zhai, 2014)
2.3.2 ไคโตซาน
ไคโตซาน (chitosan, CS) เป็ นอนุพันธ์ของไคตินที่ได้จากการกาจัดหมู่อะเซทิลออก
(deacetylation) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห มู่ β-1,4-linked glucosamine (2-amino-2-deoxy-β-Dglucose) และ N-acetyl glucosamine ดังภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 แสดงสูตรโครงสร้างทางเคมีของไคโตซาน
ที่มา: (Jiang, James, Kumbar, & Laurencin, 2014)
ไคโตซานจัดเป็ นพอลิเมอร์ทางธรรมชาติท่ีพบมากที่สุดรองจากเซลลูโลส มีสมบัติ
เข้ากันได้ดีกบั เนือ้ เยื่อในร่างกาย สามารถย่อยสลายได้ มีความสามารถในการเกิดเจล ไม่เป็ นพิษ
และมีความหนาแน่นของประจุสูง (Debele, Mekuria, & Tsai, 2016) มีฤทธิ์ยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
ไวรัส และยับ ยั้ง การท างานของเซลล์ม ะเร็ง (Maite Arteche Pujana, Leyre Pérez-Álvarez, L
Carlos Cesteros Iturbe, & Issa Katime, 2014) จึ ง นิ ย มน ามาใช้ป ระโยชน์ ท างเภสั ช กรรม
โดยเฉพาะการพัฒนาไคโตซานในรูปของไมโครสเฟี ยร์ เม็ดบีดส์ หรื ออนุภาคขนาดนาโนเมตรเพื่อ
ใช้สาหรับนาส่งยา หรือโปรตีน (Hu, Jiang, Ding, & Ge, 2002)
การเตรียมไคโตซานสาหรับนาส่งยาสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การพ่นแห้ ง (spray
drying) การตกตะกอน (precipitation) และการเชื่ อ มโยงข้า มของอิ มัล ชัน (emulsion crosslinking) (น้อย เนียมสา, 2556) ซึ่งวิธีดงั กล่าวจาเป็ นต้องใช้ตวั ทาละลายอินทรียเ์ ป็ นจานวนมาก
มีการศึกษาพัฒนาอนุภาคขนาดนาโนเมตรด้วยไคโตซานและพอลิเอธิลีนออกไซด์
(CS-PEO NGs) โดยวิธีการเกิดเจลแบบไอออนิก (ionic gelation) เพื่อช่วยลดการใช้ตวั ทาละลาย
อินทรีย์ ในการเตรียมอนุภาคขนาดนาโนเมตรชนิด ชอบนา้ สาหรับนาส่งโปรตีนโดยการผสมสาร
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สองเฟส เฟสแรกประกอบด้ว ย CS โคพอลิ เมอร์ข องเอธิ ลี น ออกไซด์ และโพรพิ ลี น ออกไซด์
(PEO-PPO) และเฟสที่สองประกอบด้วยโซเดียมไตรพอลิฟอสเฟต (TPP) ซึ่งการเกิดอนุภาคขนาด
นาโนเมตรอาศัยการเกิดอันตรกิริยาระหว่างประจุบวกของ CS และประจุลบของ TPP อนุภ าค
ขนาดนาโนเมตรนีส้ ามารถกักเก็บโปรตีนได้มากถึง 80% และปลดปล่อยโปรตีนได้อย่างต่อเนื่อง
นานถึง 1 สัปดาห์ (Calvo, Remunan‐Lopez, Vila‐Jato, & Alonso, 1997)
นอกจากการพัฒ นา CS-PEO NGs แล้ว ยังมี การพัฒ นาอนุภ าคขนาดนาโนเมตร
สาหรับนาส่งโปรตีนไหม ด้วยเทคนิคการเกิดเจลแบบไอออนิกเช่นเดียวกัน โดยอาศัยประจุบวก
ของ CS และประจุลบของ poly(acrylic acid) (PAA) พบว่าอนุภาคที่เตรียมได้มีขนาดอยู่ในช่วง
50-400 นาโนเมตร เป็ นอนุภาคขนาดนาโนเมตรที่มีความไวต่อความเป็ นกรด-ด่าง และสามารถ
ควบคุมการปลดปล่อยโปรตีนได้นานถึง 10 วัน (Hu et al., 2002)
มี ง านวิจัย ที่ ศึก ษาพัฒ นาอนุภ าคขนาดนาโนเมตรของ CS และ HA ด้วยเทคนิ ค
การเกิดเจลแบบไอออนิกสาหรับนาส่งยาหลายชนิด ได้แก่ เฮพารีน (heparin) นาส่งเข้าสู่ระบบ
ทางเดิ น หายใจตอนล่าง (Oyarzun-Ampuero, Brea, Loza, & Torres, 2009) น าส่ง curcumin
เพื่ อรัก ษามะเร็ ง สมอง (glioma) (L. Yang, Gao, Asghar, & Liu, 2015) และการน าส่ ง ยี น
MiR-34a ร่วมกับ doxorubicin เพื่ อรักษามะเร็ง เต้านม (Deng, Cao, Zhang, & Hu, 2014) ซึ่ง
CS และ HA สาม ารถเกิ ด พั น ธะไอออนิ กระหว่ า งกั น ได้ จ ากป ระจุ บ วกของห มู่ เอมี น
(-NH3+) บนโครงสร้างของ CS และประจุลบจากหมู่คาร์บอกซิล (-COO-) ของ HA
2.3.2 พอลิไวนิลไพโรลิโดน

ภาพประกอบ 5 แสดงสูตรโครงสร้างทางเคมีของพอลิไวนิลไพโรลิโดน
ที่มา:(Negahdary, Mazaheri, Rad, & Hadi, 2012)
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พอลิ ไ วนิ ล ไพโรลิ โ ดน (polyvinyl pyrrolidone, PVP) เป็ นพอลิ เมอร์สั ง เคราะห์
มีสูตรโครงสร้างทางเคมี ดังภาพประกอบ 5 มีสมบัติเข้ากันได้ดีกับเนือ้ เยื่อในร่างกาย และไม่ มี
ความเป็ นพิษ นิยมนามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสาอาง โดยใช้เป็ นสาร
ช่วยเพิ่ม ค่าการละลาย สารช่วยเพิ่ม เสถี ยรภาพ (stabilizer) สารช่วยยึดเกาะ (binder) เป็ นต้น
(Awasthi, Manchanda, Das, & Velu, 2018)
นอกจากนีย้ งั มีการใช้ PVP เป็ นพอลิเมอร์ในการพัฒนาระบบนาส่งยาที่ตอบสนองต่อ
ความเป็ น กรด-ด่ า ง โดยอาศั ย สมบัติ ก ารเป็ น พอลิ เมอร์ท่ี ช อบน ้า และไม่ มี ป ระจุ (non-ionic
hydrophilic polymer) และเป็ นพอลิเมอร์ท่ีสามารถรับโปรตอน (proton accepting polymer) ได้
ของ PVP ท าปฏิ กิ ริย าร่ ว มกั บ พอลิ เมอร์ท่ี มี ป ระจุ เช่ น poly(acrylic acid) (PAA) (El-Rehim,
Hegazy, Hamed, & Swilem, 2013) CS (Zhao, Xu, Mitomo, & Yoshii, 2006) และ HA (Lim,
Gwon, Park, & Nho, 2011) เป็ นต้ น ซึ่ ง พอลิ เมอร์เหล่ า นี ้ส ามารถแตกตั ว และให้ โปรตรอน
(proton) เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
2.4 เซลล์ต้นกาเนิดมะเร็ง
เซลล์ต้น ก าเนิ ด มะเร็ง มี บ ทบาทส าคัญ อย่ า งมากในการเกิ ด ซ า้ ของมะเร็ง (relapse)
การก้ า วห น้ า ของม ะเร็ ง (progression) แล ะการแพ ร่ ก ระจายของม ะเร็ ง (metastasis)
จากการศึกษาพบว่าเซลล์ตน้ กาเนิดมะเร็งแต่ละชนิดมี surface marker ในการระบุเซลล์ตน้ กาเนิด
มะเร็งแตกต่างกันออกไป (วิยะดา ปัญจรัก, 2558) ดังแสดงตาราง 1
ตาราง 1 แสดง marker ของเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด
Tumor types

Marker(s)

Leukemia

CD34 CD38 HLA DR CD71 CD90 CD117 CD123

Breast cancer

ESA CD44 CD24/low Lineage, ALDH1high

Liver cancer

CD133, CD90, CD44, OV6, epithelial cell
adhesion molecule (EpCAM), CD13 CD49f, CD90

Brain cancer

CD133, BCRP1, A2B5, SSEA
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ตาราง 1 (ต่อ)
Tumor types

Marker(s)

Lung cancer

CD133, ABCG2high, CD44

Colon cancer

CD133, CD44, CD166, EpCAM, CD24

Multiple myeloma

CD138

Prostate cancer

CD44, α2β1high, CD133

Pancreatic cancer

CD133, CD44, EpCAM, CD24

Melanoma

CD20

Head and neck cancer

CD44

ที่ ม า : (Mattheolabakis, Milane, Singh, & Amiji, 2015; Wang, Su, Liu, & Zhou,
2012; วิยะดา ปัญจรัก, 2558)
CD44 เป็ น cell surface glycoprotein ช นิ ด ห นึ่ ง พ บ ม า ก ใน เซ ล ล์ เม็ ด เลื อ ด
(hematopoietic cells) เซลล์ผิ วหนัง (fibroblasts) และเป็ น marker ของเซลล์ม ะเร็งหลายชนิ ด
ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลาไส้ และ มะเร็งตับ เป็ นต้น CD44 สามารถจับกับ
ligand ห ลั ก อ ย่ า ง HA แ ล ะ ligand อื่ น เช่ น osteopontin (OPN), chondroitin, collagen,
fibronectin และ serglycin/sulfated proteoglycan (Chen, Zhao, Karnad, & Freeman, 2018)
ได้ จึงมีการศึกษาการรักษามะเร็งที่ม่งุ ตรงไปยังเซลล์ตน้ กาเนิดมะเร็ งโดยอาศัย marker cell เป็ น
ตัวรับ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และการเกิดซา้ ของโรคมะเร็ง
มี ก ารศึ ก ษา apoptosis ของเซลล์โดยการย้อ มสี เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการน าส่ ง ไปยั ง
เป้าหมาย และการดูดซึมของ metformin ที่บรรจุในอนุภาคขนาดนาโนเมตรทองคาร่วมกับ HA
(MET-H-AuNPs) ของเซลล์ HepG2 ซึ่งเป็ นเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ และเซลล์ NIH3T3 ซึ่งเป็ น
เซลล์ embryonic fibroblast ของหนู ผลการศึกษาพบว่าในเซลล์ HepG2 แสดงให้เห็นถึงการตาย
ของเซลล์ และการดูด ซึม ของยามากกว่าเซลล์ NIH3T3 เนื่อ งจากเซลล์ HepG2 มี CD44 เป็ น
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receptor สาม ารถจั บ กั บ HA (Kumar, Raja, Sundar, & Antoniraj, 2015) ในขณ ะที่ เซล ล์
NIH3T3 ไม่มี CD44 เป็ น receptor สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (C. Yang, Wang, Yao, & Zhang,
2015) ที่พ บการแสดงออกของ CD44 บนเซลล์ HepG2 และเซลล์ A549 (เซลล์ม ะเร็งปอดของ
มนุษย์) สูง เมื่อเปรียบเทียบกับ NIH3T3 และ H22
ด้ว ยสมบัติ ข องเซลล์ต้น ก าเนิ ด มะเร็ง ที่ มี marker เฉพาะ และ HA ที่ ส ามารถจับ กับ
CD44 marker cell ได้ จึ ง มี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการน าส่ ง ยาต้ า นมะเร็ ง โดยใช้ HA เพื่ อ เพิ่ ม
ความจาเพาะต่อการรักษา

บทที3่
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
3.1.1 อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องฉายรังสีแกมมา
(Gamma chamber 5000, India)
Zetasizer Nano-ZS
(Malvern, Worcestershire, UK)
Fourier transform infrared spectroscope (Tensor 27, Bruker,Germany)
Transmission electron microscope (Hitachi, HT7700)
pH meter
(Mettler Toledo, China)
Ultra-centrifuge
(Sigma 3-30KS, Germany)
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
(Mettler Toledo, Switzerland)
เครื่องกวนสารละลาย
(IKA® C-MAG HS7, Malaysia)
เครื่องทาแห้งเยือกแข้ง
(Freezone12plus, Labconco, USA)
Dialysis bag MWCO 3,000 Da
(Cellu Sep, USA)
Centrifugal MWCO 3,000 Da
(Amicon ultra, Merck, Germany)
เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ
(New Brunswick scientific, USA)
UV spectrophotometer
(Shimadzu UV-1700, Japan)
ตูบ้ ่มเลีย้ งเซลล์
(Binder C150, Germany)
Microplate reader
(Evolution 300, USA)
3.1.2 สารเคมี
Sodium hyaluronic acid (HA); MW = 1100 kDa (Soliance, Pomaele,
France)
Chitosan (CSHMW); DD 85%; MW = 500 kDa
(Seafresh chitosan
(Lab) Co., LTD,
Thailand)
Chitosan (CSLMW); MW < 190 kDa (Sigma, Japan)
Acetic acid
(Merck, Darmstadt, Germany)
Polyvinyl pyrrolidone (PVP); MW = 360 kDa (Fluka, USA)
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Doxorubicin Hydrochloride (DOX) (Cayman, USA)
Sterile water for injection (SWI) (Thai Nakorn Patina Co., LTD, Thailand)
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (OmniPur®, China)
Sodium Acetate
(Merck, Darmstadt, Germany)
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2-H-tetrazolium bromide (MTT)
(Sigma, USA)
Penicillin/streptomycin
(Gibco, USA)
Fetal Bovine serum (FBS)
(Gibco, USA)
Trypsin EDTA
(Gibco, USA)
Phosphate Buffer Saline (PBS) Tablets (Merck, Darmstadt, Germany)
Isopropanol (IPA)
(RCl Labscan, Thailand)
3.2 วิธีการทดลอง
3.2.1 การเตรียมสารละลายพอลิเมอร์
เตรี ย มสารละลาย HA, CSLMW, CSHMW และ PVP ในช่ ว งความเข้ ม ข้ น
0.1-0.5 มิ ล ลิ กรัม ต่อมิ ล ลิ ลิ ตร โดยละลาย HA และ PVP ในนา้ ปราศจากเชือ้ ส าหรับ CSLMW
และ CSHMW ละลายในร้อ ยละ 1 โดยปริม าตรต่ อ ปริม าตรของ acetic acid ตั้ง ละลายทิ ้ง ไว้
ข้ามคืน
3.2.2 การเตรียมสารประกอบพอลิเมอร์เชิงซ้อนร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
เตรียมสารประกอบพอลิเมอร์เชิ งซ้อนของ HA-PVP, CSLMW-PVP, CSHMWPVP และ HA-CSHMW โดยน าสารละลายพอลิ เมอร์ท่ี เตรีย มได้จ ากข้อ 3.2.1 ที่ ค วามเข้ม ข้น
เดียวกัน ผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร ค่อยๆ หยดสารละลาย PVP หรือ HA ลง
ในสารละลาย CS ผ่ านทางเข็ม ฉี ด ยาเบอร์ 21 ขณะตั้ง ผสม และผสมทิ ง้ ไว้เป็ น เวลา 30 นาที
ทาเช่นเดียวกันนีก้ บั สารละลายทุกความเข้มข้น จากนัน้ ไล่อากาศออกด้วยแก๊สไนตรัสออกไซด์ใน
สภาวะปิ ด เป็ นเวลา 10 นาที ก่อนนาไปฉายรังสีแกมมา ที่ปริมาณรังสี 1-5 กิโลเกรย์ ด้วยเครื่อง
ฉายรังสีแกมมา รุ่น Gamma chamber 5000 สารละลายก่อนและหลังจากการฉายรังสี เรียกว่า
inter-polymer complexes (IPCs) และ nanogel (NGs) ตามลาดับ
3.2.3 การศึกษาเสถียรสภาพของนาโนเจล
เก็บตัวอย่าง NGs ไว้ท่อี ณ
ุ ภูมิหอ้ ง และที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะห์
ขนาดอนุภาค และค่าศักย์ซีตา้ ที่ระยะเวลาต่างๆ (0, 1, 3, 5, 7 และ 14 วัน) ด้วยเครื่อง Zetasizer
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แต่ ล ะตัวอย่ างท าการวิเคราะห์ 3 ซ า้ บัน ทึ ก ข้อ มูล ที่ ได้ผ่ านโปรแกรม Zetasizer version 7.03
เปรียบเทียบขนาดอนุภาค และค่าศักย์ซีตา้ ที่ระยะเวลาต่างๆ กับระยะเวลาเริ่มต้น เพื่อคัดเลือก
ตารับที่มีความเหมาะสมสาหรับทาการศึกษาต่อ
3.2.4 การเตรียมนาโนเจลสาหรับกักเก็บยาต้านมะเร็งด็อกโซรู บิซิน
นาตารับที่สามารถเกิดเป็ นนาโนเจลที่มีเสถียรภาพ พิจารณาจากขนาดอนุภาค
และศักย์ซีตา้ ที่มีความเหมาะสม มาศึกษาอัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อ DOX ที่อตั ราส่วน 1:0.5
1:1 และ 1:2 โดยนา้ หนัก โดยชั่ง DOX ละลายลงในสารละลาย CS ตัง้ ละลายทิง้ ไว้ขา้ มคืนในที่มืด
จากนัน้ ทาการเตรียมสารละลาย IPCs โดยนาสารละลาย HA หยดลงในสารละลาย CS ที่มี DOX
ละลายอยู่ ผ่านทางเข็มฉีดยาเบอร์ 21 ขณะตัง้ ผสม ทาการผสมทิง้ ไว้เป็ นเวลา 30 นาที และนาไป
ฉายรัง สี แ กมมา ที่ ป ริม าณรังสี 1 กิ โลเกรย์ ด้วยเครื่อ งฉายรัง สี แ กมมา รุ่น Gamma chamber
5000 โดยก่อนนาสารละลายไปฉายรังสีให้ควบคุม ปริม าณออกซิเจน โดยนาสารละลายมาไล่
ออกซิ เจนออกด้วยแก๊ ส ไนตรัส ออกไซด์ในสภาวะปิ ด เป็ น เวลา 10 นาที สารละลายก่ อนและ
หลั ง จากการฉายรัง สี เรี ย กว่ า inter-polymer complexes loaded DOX (IPCs•DOX) และ
nanogel loaded DOX (NGs•DOX) ตามลาดับ
3.2.5 การศึ ก ษ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ การกั ก เก็ บ ยาต้ าน ม ะเร็ ง ด็ อก โซรู บิ ซิ น
(Encapsulation efficiency, (%))
น าสารละลาย NGs•DOX มาปั่ นเหวี่ ย งด้ว ยเครื่ อ งปั่ นเหวี่ ย งผ่ า นตั ว กรอง
(centrifugal) MWCO 3,000 Da ที่ ค วามเร็ ว รอบ 13,000 รอบต่ อ นาที เป็ นเวลา 1 ชั่ ว โมง ที่
อุณหภูมิหอ้ ง เพื่อคัดแยกโมเลกุลของสารที่ ไม่ถูกกักเก็บ และนาสารละลายส่วนใสที่ผ่านตัวกรอง
มาวิเคราะห์หาปริมาณยาที่หลงเหลืออยู่ ด้วยเทคนิค UV-vis spectrophotometry ความยาวคลื่น
480.96 นาโนเมตร โดยมียาต้านมะเร็งด็อกโซรูบิซินไฮโดรคลอไรด์ (DOX•HCl) เป็ นสารมาตรฐาน
คานวณหาค่าประสิทธิภาพในการกักเก็บยา และปริมาณยาที่ถกู กักเก็บ ดังสมการ
ประสิทธิภาพการกักเก็บยา (Encapsulation efficiency, %) = ปริมาณยาเริ่มต้น - ปริมาณยาที่ไม่ถกู กักเก็บในนาโนเจล x 100
ปริมาณยาเริ่มต้น

ปริมาณยาที่ถกู กักเก็บ (Drug loading, %) = ปริมาณยาเริม่ ต้น - ปริมาณยาที่ไม่ถกู กักเก็บในนาโนเจล x 100
ปริมาณของอนุภาค
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ส่วนนาโนเจลที่ได้จากการปั่ นเหวี่ยงนามาล้างด้วยนา้ และปั่ นเหวี่ยงอีกครัง้ เพื่อ
ทาการชะล้างให้นาโนเจลมีความบริสทุ ธิ์ขึน้ จากนัน้ ทาแห้งด้วยวิธีการทาแห้งแบบเยือกแข็ง เพื่อ
เก็บตัวอย่างตะกอนที่ได้นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลอื่นต่อไป
3.2.6 การศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยยาต้านมะเร็งด็อกโซรู บิซิน
เนื่องจากตัวอย่างมีปริมาณจากัด จึงได้ออกแบบภาชนะสาหรับการทดลองอิง
ตามหลักการทดลองแบบไดอะไลซิส โดยออกแบบภาชนะบรรจุสารให้มีลกั ษณะเป็ นหลุมที่ถูกปิ ด
ด้ว ยถุ ง เมมเบรนไดอะไลซิ ส ซึ่ ง ภาชนะที่ น ามาใช้คื อ ฝา PCR (PCR cap strips) การทดลอง
สามารถทาได้โดยนาสารละลาย NGs·DOX ปริมาตร 70 ไมโครลิตร บรรจุลงหลุมซึ่งเป็ นฝา PCR
และทาการปิ ดฝาด้วยถุงเมมเบรนไดอะไลซิส (MWCO: 3,000 กรัมต่อโมล) จากนั้นนาไปใส่ขวด
แก้วปริมาตร 5 มิลลิลิตร ซึ่งมีสารละลายบัฟเฟอร์พีเอช 4.5 บรรจุอยู่ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ตัง้ เขย่า
ตลอดการทดลองที่ความเร็ว 250 รอบต่อนาที ที่อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นทาการสุ่ม
แบบแทนที่ และน าสารละลายบัฟ เฟอร์ภ ายนอกไปวิเคราะห์หาปริม าณยาด็ อกโซรู บิ ซิ น ที่ ถูก
ปลดปล่อยออกมาในระยะเวลาต่าง ๆ ด้วยเครื่อง UV-vis spectroscope ความยาวคลื่นเท่ากับ
480.96 นาโนเมตร (ทาการทดลองเช่นเดียวกันนี ้ แต่เปลี่ ยนสารละลายบัฟ เฟอร์เป็ น พีเอช 7.4)
และคานวณหาปริมาณยาที่ถกู ปลดปล่อยออกมาที่ระยะเวลาต่าง ๆ ได้จาก สมการ
ยาที่ปลดปล่อย (%) = ปริมาณยาที่ถกู ปลดปล่อย ณ เวลานัน้ x 100
ปริมาณยาเริ่มต้น

3.2.7 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของนาโนเจล
3.2.7.1 การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค การกระจายตัว และศักย์ซีต้า
นาสารละลายตัวอย่าง IPCs , NGs และ NGs·DOX ที่ตอ้ งการวิเคราะห์มา
เจือจางลง 0.5 เท่า จากนั้นปิ เปตสารละลายที่เจือจางลง disposable zeta cell ในปริมาตร 750
ไมโครลิตร ทาการวิเคราะห์ขนาดอนุภาค การกระจายตัว และค่าศักย์ซีตา้ ด้วยเครื่อง zeta sizer
โดยอาศั ย หลั ก การ Dynamic Light Scattering (DLS) ท าการวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า ง 3 ซ ้ า ต่ อ
1 ตัวอย่าง
3.2.7.2 การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของพอลิเมอร์
นาผงตัวอย่าง IPCs , NGs และ NGs·DOX มาวิเคราะห์หมู่ฟังก์ช่ นั ทางเคมี
ด้วยเครื่อง Fourier transform infrared spectroscope (FTIR) ของบริษัท Bruker รุ่น Tensor27
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โหมด ATR เลขคลื่ น (wave number) อยู่ระหว่างช่ วง 650-4000 ต่อเซนติ เมตร ความละเอีย ด
4 ต่อเซนติเมตร ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์บนั ทึก และแปรผลผ่านโปรแกรม OPUS
3.2.7.3 การวิเคราะห์ลักษณะอนุภาคของนาโนเจล
นาผงตัวอย่าง IPCs , NGs และ NGs·DOX มากระจายตัวในนา้ ปราศจาก
เชื อ้ และเขย่าด้วยคลื่ น เสี ย งความถี่ สูง (sonicate) จากนั้น นาตัวอย่างมี การกระจายตัวดี แล้ว
มาหยดลงบนแผ่นรองรับตัวอย่าง (grid) และปล่อยให้แห้ง กาจัดความชืน้ โดยใส่ desiccator และ
น ามาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบ บส่ อ งผ่ า น ( Tranmission electron
microscope, TEM) (เพ็ญนภา มุทิตามงคล, 2558)
3.2.8 การทดสอบอัตราการตายของเซลล์มะเร็ง
เป็ นการศึกษาแบบ in vitro ด้วยวิธี MTT assay เปรียบเทียบจากอัตราการอยู่
รอดของเซลล์ HepG2 ซึ่งเป็ นเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ (human hepatocellular carcinoma cell
line) ทาการเพาะเลีย้ งใน T25 flask ด้วย Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) ที่มี
10% fetal bovine serum (FBS) และ 1% penicillin/streptomycin เป็ น ส่ ว นประกอบ ในตู้บ่ ม
เลีย้ งเซลล์ท่สี ภาวะ 37 องศาเซลเซียส และ 5% CO2
การ subculture หรือ passage cell สามารถทาได้โดยนาเซลล์ท่ีเลีย้ งในสภาวะ
ข้างต้น มาทาการถ่ายอาหารและล้าง monolayer ออก ด้วย buffer phosphate saline (PBS) ที่
ปราศจากแคลเซียมและแมกนีเซียม จากนั้นทาการถ่าย PBS ออก และเติมสารละลาย trypsin
EDTA บ่ ม เลี ย้ งที่ อุณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 3 นาที เพื่ อ ให้เซลล์ล อยตัว และเติ ม
complete medium ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เพื่อ inactivated trypsin นาส่วนผสมทั้งหมดใส่หลอด
centrifuge และปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,200 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 5 นาที ถ่ายสารละลายออก
ก่อนเติม complete medium อีกครัง้ และทาให้เซลล์กระจายตัวด้วยการใช้ปิเปตดูดเข้าออก เติม
เซลล์ลงใน T75 flask และบ่มเลีย้ งต่อไปในสภาวะ 5% CO2 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 48 ชั่วโมง
การทดสอบ MTT assay นาเซลล์มาปรับให้มีความหนาแน่น 10,000 เซลล์ต่อ
มิ ล ลิ ลิ ตร (Luan, Zhu, Wu, & Wang, 2017) และเติม เซลล์ลงใน 96-well plate บ่ ม เลี ย้ งไว้เป็ น
เวลา 24 ชั่วโมง ก่อนเติม สารตัวอย่าง (ยาต้านมะเร็งด็อกโซรู บิซิ น นาโนเจลเปล่า และยาต้าน
มะเร็ง ด็ อ กโซรู บิ ซิ น ที่ บ รรจุในรู ป แบบนาโนเจล) ที่ ค วามเข้ม ข้น ระหว่าง 1-500 ไมโครกรัม ต่ อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ ม เลี ย้ งต่ อ อี ก เป็ น เวลา 24 และ 48 ชั่ว โมง ที่ อุณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส 5% CO2
จากนั้น นามาถ่ายอาหารออก และเติม สารละลาย MTT ความเข้ม ข้น 1 มิ ลลิกรัม ต่ อมิ ลลิลิต ร
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร บ่มเป็ นเวลา 3 - 4 ชั่วโมง ถ่ายสารละลาย MTT ออกแล้วเติมสารละลาย
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ไอโซโพรพานอล ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เขย่าในที่มืด เพื่อละลาย formazan crystals ก่อนนามา
วิ เ คราะห์ค่ า optical density (OD) ที่ ค วามยาวคลื่ น 570 นาโนเมตร ด้ว ยเครื่ อ ง microplate
reader เพื่อนาข้อมูลมาคานวณหาอัตราการรอดชีวิตของเซลล์จากสูตร (C. Yang et al., 2015)
% cell viability

=

(OD sample / OD control) x 100

โดยที่ OD sample คือค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์ท่มี ีการใส่ตวั อย่าง (ยาต้านมะเร็ง
ด็อกโซรู บิ ซิน นาโนเจลเปล่า และยาต้านมะเร็งด็อกโซรู บิซิ น ที่ บรรจุในรู ป แบบนาโนเจล) และ
OD control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของเซลล์ท่ีมเี พียงอาหาร ไม่มีการใส่สารตัวอย่าง

บทที่ 4
ผลและอภิปรายผลการทดลอง
4.1 ชนิดของพอลิเมอร์ทม่ี ีผลต่อการเกิดนาโนเจล
นาโนเจล คือ ไฮโดรเจลที่มีขนาดเล็กอยู่ในระดับนาโนเมตร เกิดจากการเชื่อมโยงข้าม
ระหว่ า งสายโซ่ ข องพอลิ เมอร์ (Hamidi, Azadi, & Rafiei, 2008; Sultana et al., 2013) ซึ่ ง การ
เตรียมนาโนเจลสามารถทาได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่สามารถทาให้เกิดนาโนเจล ได้แก่ การเตรียมนาโน
เจลด้วยสารประกอบพอลิเมอร์เชิงซ้อนร่วมกับกระบวนการฉายรังสี พอลิเมอร์ท่ีมีรายงานการใช้
เตรียมนาโนเจลมีหลายชนิด สาหรับงานวิจัยนีเ้ ลือกศึกษา CS PVP และ HA ซึ่งเป็ นพอลิเมอร์ท่ี
นิยมนามาใช้ทางเภสัชกรรม ไม่ มี ความเป็ นพิษ และสามารถเข้ากันได้ดีกับเนือ้ เยื่ อในร่างกาย
(Awasthi et al., 2018; Choi et al., 2010; Debele et al., 2016) นอกจากนี ้ยัง มี ร ายงานการ
พัฒนานาโนเจล CS เป็ นระบบนาส่งที่ตอบสนองต่อค่าความเป็ นกรดด่าง (Hu et al., 2002; Maite
Arteche Pujana, Leyre Pérez-Álvarez, Luis Carlos Cesteros Iturbe, & Issa Katime, 2014)
และนาโนเจลจาก HA เป็ นระบบน าส่ ง ไปยั ง อวัย วะเป้ า หมายจากการจั บ กั บ ตั ว รับ บริเวณ
เซลล์ม ะเร็ ง ที่ มี เ ครื่ อ งหมาย CD44 (Basakran, 2015; Kumar et al., 2015) ด้ ว ยเหตุ นี ้ จึ ง
ทาการศึกษาการเกิดนาโนเจลจากการจับคู่ของพอลิเมอร์ ดังนี ้ CSLMW-PVP, CSHMW-PVP,
HA-PVP และ HA-CSHMW การเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามระหว่างพอลิเมอร์ทั้ง 4 ชนิด
แสดงดังสูตรโครงสร้างดังภาพประกอบ 6-8

ภาพประกอบ 6 สูตรโครงสร้างทางเคมีท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงข้ามของ CS-PVP
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ภาพประกอบ 7 สูตรโครงสร้างทางเคมีท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงข้ามของ HA-PVP

ภาพประกอบ 8 สูตรโครงสร้างทางเคมีท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงข้ามของ HA-CSHMW
จากการศึกษาการเกิดนาโนเจลโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนร่วมกับกระบวนการฉายรังสี
ที่ 1 กิโลเกรย์ พบว่าสารประกอบเชิงซ้อนของ CSLMW-PVP ไม่สามารถเกิดเป็ นนาโนเจลได้อย่าง
สมบู ร ณ์ พ บอนุ ภ าคที่ มี ข นาดต่ า งกั น สองช่ ว ง เป็ น พี ค ปรากฏขึ ้น 2 พี คอย่ า งเด่ น ชั ด
ดังภาพประกอบ 8ก บอกถึงการทาปฏิกิริยากันอย่างไม่สมบูรณ์ ซึ่งพีคที่ปรากฏแสดงถึงขนาด
อนุภาคของสารละลาย PVP (ประมาณ 18 นาโนเมตร) และสารละลาย CSLMW (ประมาณ 340
นาโนเมตร) ตามลาดับ ในขณะที่ CSHMW-PVP และ HA-PVP สามารถเกิดนาโนเจลจากการใช้
รังสีแกมมาเหนี่ยวนาได้ ดังที่ปรากฏพีคในช่วงขนาดอนุภาค 4000 นาโนเมตร ดังภาพประกอบ 9
ข-ค ซึ่งแสดงถึงการเกาะกลุ่มรวมกันของอนุภาค ทาให้อนุภาคมี ขนาดใหญ่ และขนาดอนุภ าค
ตลอดจน ค่ า การกระจายตั ว ของอนุ ภ าคนาโนเจลที่ ไ ด้ มี ค่ า สู ง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
436.83 ± 10.97 และ 290.30 ± 1.27 นาโนเมตร ค่าการกระจายตัว (PDI) ของอนุภาคนาโนเจล
CSHMW-PVP และ HA-PVP เท่ า กั บ 0.406 ± 0.03 และ 0.573 ± 0.04 ตามล าดั บ อนุ ภ าค
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นาโนเจลที่ตอ้ งการควรมีขนาดอยู่ในช่วง 20-200 นาโนเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและกาจัด
สิ่ ง แปลกปลอมที่ เ ข้ า สู่ ร่ า งกายด้ ว ยกระบวนการฟาโกไซโทซิ ส (phagocytosis) ท าให้ มี
ความสามารถในการผ่ านเข้า เซลล์ได้ดี และสามารถต้า นการกรองสารพิ ษ โดย blood brain
barrier (BBB) ได้ (Sultana et al., 2013)
HA-CSHMW ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาสามารถเกิดเป็ นนาโนเจลได้อย่างสมบูรณ์ โดยมี
ขนาดอนุ ภ าค และค่ า การกระจายตั ว เฉลี่ ย 155.87 ± 0.84 นาโนเมตร และ 0.230 ± 0.01
ตามลาดับ เส้นสเปกตรัมจากการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยเครื่อง zetasizer เป็ นพีคเดียวของ
นาโนเจลที่เกิดขึน้ ดังแสดงภาพประกอบ 9ง โดย HA และ CSHMW สามารถเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
กัน ได้โดยอาศั ย แรงดึ ง ดู ด ของไอออน (ionic interaction) ระหว่ า ง (–NH3+) ไอออนบวกของ
ไคโตซาน และ (–COO-) ไอออนลบของโซเดี ย มไฮยารู โรนิ ค ดั ง นั้น จากการศึ ก ษาชนิ ด ของ
พอลิเมอร์ท่ีสามารถนามาใช้ในการเตรียมนาโนเจล โดยพิ จารณาจากขนาดอนุภาค การกระจาย
ตัว ของอนุ ภ าค และเส้น สเปกตรัม จากการวิเคราะห์ข นาดอนุ ภ าคด้ว ยเครื่อ ง zetasizer ของ
พอลิ เมอร์ทั้ง 4 ชนิ ด พบว่า HA-CSHMW คื อ พอลิ เมอร์ท่ี มี ค วามเหมาะสมที่ สุด ที่ ส ามารถใช้
เตรียมนาโนเจลด้วยเทคนิคสารประกอบพอลิเมอร์เชิงซ้อนร่วมกับกระบวนการฉายรังสีแกมมาได้

ก

ข

ค

ง

ภาพประกอบ 9 เส้นสเปกตรัมที่ได้จากการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วยเครื่อง zetasizer ของ
อนุภาคนาโนเจลที่เตรียมจากสารประกอบพอลิเมอร์เชิงซ้อนของ CSLMW-PVP (ก)
CSHMW-PVP (ข) HA-PVP(ค) และ HA-CSHMW (ง) ตามลาดับ
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4.2 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อขนาดอนุภาคของนาโนเจล
จากการศึกษาความเข้มข้นของพอลิเมอร์ HA และ CSHMW ในช่วงระหว่าง 0.10 – 0.50
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารละลายพอลิเมอร์เพิ่มขึน้ ค่ าความเป็ นกรด
ด่างของสารละลายไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปริมาณสารในระบบมีเพิ่มขึน้ ทาให้โอกาสที่อนุภาคจะเกิด
การรวมตัวกันสูงขึน้ การเกิดนาโนเจลจึงเกิดเป็ นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ กว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้น
ของสารละลายพอลิเมอร์ (Saharan, Bhatt, Saharan, & Bahmani, 2015) ดังภาพประกอบ 10
นอกจากนี ้รัง สี แ กมมาก็ ส่ ง ผลถึ ง ขนาดอนุ ภ าคของนาโนเจลเช่ น กัน โดยรัง สี จ ะเป็ น
ตัวกระตุ้น ให้เกิ ดอนุมูล อิส ระบนสายโซ่ ของพอลิเมอร์ หากจ านวนอนุมูล อิ สระบนสายโซ่ ของ
พอลิเมอร์มาก โอกาสที่จะเกิดการเชื่อมโยงข้ามระหว่างโมเลกุล (intermolecular crosslinking)
จะมากกว่ า การเชื่ อ มโยงข้า มภายในโมเลกุ ล (intramolecular crosslinking) (Guven, Isik, &
Barsbay, 2010) ทาให้อนุภาคของนาโนเจลมีขนาดใหญ่ขึน้ จากการศึกษาการเตรียมนาโนเจลที่
ปริ ม าณรัง สี 1-5 กิ โ ลเกรย์ พบว่ า เมื่ อ ปริ ม าณรัง สี เพิ่ ม ขึ ้น ขนาดอนุ ภ าคมี ข นาดใหญ่ ขึ ้น
ดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารประกอบพอลิเมอร์
เชิงซ้อน HA-CSHMW ที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.1 - 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และปริมาณรังสี
แกมมาที่ 1 ( ) 3 ( ) และ 5 กิโลเกรย์ ( ) ที่มีผลต่อขนาดอนุภาคของนาโนเจล
โดยในวงเล็บแสดงถึงค่า PDI
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เพราะฉะนัน้ การเตรียมอนุภาคให้มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตรจาเป็ นต้องใช้สารละลาย
ที่มี ความเจื อจางต่ า และใช้นา้ เป็ นตัวกลางส าหรับ การละลาย เมื่ อรังสีเคลื่อนที่ผ่านนา้ ซึ่งเป็ น
ตัวกลาง ทาให้นา้ เกิดการแตกตัวดังกลไกต่อไปนี ้ (Kadlubowski, 2014)
H2 O
→ ·OH, H·, e-(aq)
(1)
e-(aq) + H2O + N2O
→ ·OH, -OH + N2
(2)
macromolecule + ·OH (H·) → ·macroradical + H2O (H2)
(3)
·
OH และ H· ซึ่งเป็ นผลิตผลจากกลไกที่ 1 จะทาหน้าที่เป็ นตัวริเริ่มการเกิดปฏิกิริยา และ
สามารถเพิ่ม ·OH โดยควบคุมปริมาณ e-(aq) ด้วยแก๊สไนตรัสออกไซด์ ดังกลไกที่ 2 ·OH และ H· จะ
ดึงอะตอมของไฮโดรเจน (H-abstraction) บนโครงสร้างของ macromolecule ดังกลไกที่ 3 เกิด
เป็ น ·macroradical ที่มีความว่องไวในการทาปฏิกิริยา สามารถเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม
กับโมเลกุลใกล้เคียงเกิดเป็ นนาโนเจลในที่สดุ (Ghaffarlou et al., 2018) โดยจากการศึกษาพบว่า
สภาวะที่ เหมาะสมส าหรับ เตรีย มนาโนเจลจากสารประกอบพอลิ เมอร์เชิ ง ซ้อ นของ HA และ
CSHMW คือที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ที่ปริมาณรังสีแกมมา 1 กิโลเกรย์
ให้ขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 155.87 ± 0.84 นาโนเมตร
4.3 เสถียรภาพของนาโนเจล
การศึกษานาโนเจลของ HA-CSHMW ที่ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขนาด
อนุภ าคเริ่มต้นเท่ากับ 155.87 ± 0.84 นาโนเมตร พบว่านาโนเจลของ HA-CSHMW สามารถคง
เสถี ย รภาพได้น าน 1 สัป ดาห์ โดยไม่ พ บการเปลี่ ยนแปลงขนาดอนุภ าคที่ แ ตกต่ างกัน อย่า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติ (p < 0.01) เมื่ อ เที ยบกับ ขนาดของอนุภ าคที่ เวลาเริ่ม ต้น โดยเก็บ ตัวอย่ าง
นาโนเจลของ HA-CSHMW ในสองสภาวะ ได้แก่ อุณ หภูมิ ห้อง และอุณ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ขนาดอนุภาคของนาโนเจล (ภาพประกอบ 11) ค่าศักย์ซีตา้ (ตาราง 1) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.01) เมื่อเวลาผ่านไป 14 วัน พบว่าขนาดอนุภาคนาโนเจลใหญ่ขึน้ โดยที่
การกระจายตัวของอนุภาค และศักย์ซีตา้ คงเดิม ซึ่งเกิดจากการพองตัวของนาโนเจล
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ภาพประกอบ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคนาโนเจล HA-CSHMW ที่
ระยะเวลาต่างๆ ใน 2 สภาวะ ได้แก่ อุณหภูมิหอ้ ง ( ) และอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ( )
ตาราง 2 แสดงค่าศักย์ซีตา้ ของตัวอย่างนาโนเจล HA-CSHMW ที่ระยะเวลาต่างๆ ใน 2 สภาวะ
ได้แก่ อุณหภูมิหอ้ ง และอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
สภาวะการเก็บ
อุณหภูมิหอ้ ง
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ค่าศักย์ซีตา้ (มิลลิโวลต์, mV)
1 วัน
7 วัน
14 วัน
26.07 ± 0.50
25.15 ± 1.06
25.97 ± 1.10
26.07 ± 0.50
23.27 ± 1.27
25.40 ± 1.14

ค่าศักย์ซีตา้ เป็ นอีกค่าที่บ่งถึงเสถียรภาพของนาโนเจล หากค่าศักย์ซีตา้ มากขึน้ (ค่าบวก)
หรือน้อยลง (ค่าลบ) แสดงว่าอนุภาคมีค่าประจุสูง ขึน้ สามารถเกิดแรงผลักทางไฟฟ้าระหว่างกัน
โอกาสที่อนุภาคจะเกาะกลุม่ รวมกันจึงเป็ นไปได้ยาก โดยค่าศักย์ซีตา้ ที่เหมาะสมของนาโนเจลควร
มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ± 30 มิลลิโวลต์ (Atta et al., 2016) จากการศึกษาศักย์ซีตา้ ของนาโนเจล
HA-CSHMW พบว่ามีค่าประมาณ +25 มิลลิโวลต์ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่เหมาะสม จากขนาด
อนุภาคและค่าศักย์ซีตา้ บ่งชีไ้ ด้ว่านาโนเจล HA-CSHMW ที่เตรียมได้มีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
และสามารถคงเสถียรภาพได้นาน 1 สัปดาห์ท่อี ณ
ุ หภูมิหอ้ ง และอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
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4.4 สมบัติของนาโนเจลHA-CSHMW
4.4.1 Fourier transform infrared spectroscope (FTIR)
จากการวิเคราะห์ห มู่ฟั ง ก์ชัน ทางเคมี ด้วยเทคนิ ค FTIR โดยแสดงเส้น สเปกตรัม ของ
ตัวอย่างพอลิเมอร์ HA CSHMW นาโนเจลของ HA-CSHMW ยาต้านมะเร็ง DOX และนาโนเจลที่
บรรจุยา DOX ดังภาพประกอบ 12 ศึกษาเส้นสเปกตรัมของ HA-CSHMW นาโนเจล เปรียบเทียบ
กับ HA และ CSHMW พบว่า เส้นสเปกตรัมของ HA-CSHMW พบพีคแถบกว้างในช่วงเลขคลื่น
1700 ถึง 1460 cm-1 ซึ่งเกิดการคาบเกี่ยวกันระหว่างกลุ่มคาร์บอนิล และ amide vibration ของ
HA และ CSHMW นอกจากนีพ้ บพีคที่เลขคลื่น 1612 cm-1 แสดงถึงหมู่ฟังก์ชนั ของกลุ่มคาร์บอนิล
(-COO-) ของ HA ขยับไปทางซ้ายเล็กน้อย และพบพีคที่เลขคลื่น 1556 cm-1 สูงขึน้ แสดงถึงการ
เพิ่ ม จ านวนของกลุ่ม เอไมด์ II บนโครงสร้า ง บ่ ง ชี ้ได้ว่ าโครงสร้างของ HA-CSHMW นาโนเจล
สามารถเกิดการเชื่ อมโยงข้ามโดยใช้รงั สีแกมมาเหนี่ยวนาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างหมู่
(–NH3+) ของ CSHMW และหมู่ (–COO-) ของ HA (Coimbra et al., 2011)

ภาพประกอบ 12 สเปกตรัมที่ได้จากการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชนั ทางเคมีของ HA, CSHMW,
HA-CSHMW NGs, DOX และ NGs•DOX ด้วยเครื่อง FTIR
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ศึกษาเส้นสเปกตรัมของ NGs•DOX โดยพิจารณาเทียบเส้นสเปกตรัมของ HA-CSHMW
นาโนเจล และ DOX พบว่าช่ วงเลขคลื่น 3600-3000 cm-1 แสดงถึงหมู่ฟั งก์ชัน O-H stretching
vibration คาบเกี่ ย วกั บ -NH2 stretching และช่ ว งเลขคลื่ น 3000-2800 cm-1 แสดงถึ ง C-H
stretching vibration สูงขึน้ แสดงถึงการมีอยู่ของหมู่ฟังก์ชนั ดังกล่าวจากโครงสร้างของพอลิเมอร์
HA CSHMW และ DOX ที่เกิดการเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามของพอลิเมอร์เป็ นนาโนเจล
และการมีอยู่ของ DOX (Coimbra et al., 2011)
4.4.2 Transmission electron microscope (TEM)
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน แสดงให้เห็นลักษณะของอนุภาค
HA-CSHMW NGs ที่ มี ลัก ษณะเป็ น ทรงกลม ดัง ภาพประกอบ 13ก และเมื่ อ ท าการเติ ม DOX
เพื่อให้เกิดการกักเก็บภายใน NGs พบว่าอนุภาคยังคงมีลกั ษณะเป็ นทรงกลม ดังภาพประกอบ
13ข และเกิดเป็ นนาโนเจลได้เช่นเดียวกัน

500 nm

500 nm

ภาพประกอบ 13 ภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน TEM ของ HA-CSHMW NGs และ
NGs•DOX ที่ผ่านการฉายรังสี 1 กิโลเกรย์
4.4.3 ประสิ ท ธิ ภ าพการกั ก เก็ บ ยาต้ า นมะเร็ ง ด็ อ กโซรู บิ ซิ น (Encapsulation
efficiency)
จากการศึกษาผลอัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อการกักเก็บยาต้านมะเร็ง DOX ดังแสดง
ตารางที่ 2 พบว่า ค่าพีเอชของแต่ละสูตรมี ค่าประมาณ 3.30 ประสิทธิภ าพการกักเก็บยาต้าน
มะเร็ง DOX มีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 58.11 ± 0.40 และปริมาณของยา DOX ที่บรรจุอยู่ภายใน
นาโนเจลสูงสุดเท่ากับร้อยละ 73.78 ± 0.51 ที่อตั ราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยา DOX เท่ากับ 1:2
กล่าวได้ว่าเมื่อปริมาณของยาเพิ่มขึน้ ยาสามารถที่จะจับกับอนุภาคของนาโนเจล และถูกกักเก็บ
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อยู่ภายในนาโนเจลได้มากขึน้ เพราะโครงสร้างของยา DOX เป็ นประจุเป็ นบวก เมื่อผสมรวมกับ
HA ซึ่งเป็ นประจุลบ จะสามารถสร้างพันธะระหว่างกันด้วยแรงไอออน (ionic interaction) การที่
ปริม าณของยา DOX เพิ่ ม มากขึน้ จึ ง สามารถสร้างพัน ธะไอออนิ ก กับ HA ได้เพิ่ ม ขึ น้ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการกักเก็บยาสูงขึน้ (Deng et al., 2014)
ตาราง 2 แสดงค่าขนาดอนุภาค ค่าศักย์ซีตา้ ค่าพีเอช ประสิทธิภาพการกักเก็บยา DOX และ
ปริมาณของยา DOX ที่กกั เก็บอยู่ภายในนาโนเจลของตัวอย่างนาโนเจลเปล่า และนาโนเจลที่บรรจุ
DOX ในอัตราส่วนต่างๆ
polymer :
doxorubicin
0.25 mg/ml
(nanogels)
1:0.5
1:1
1:2

Particle size
(nm)
154.07 ± 0.75
(0.070 ± 0.05)
163.47 ± 3.53
(0.200 ± 0.01)
159.40 ± 2.15
(0.230 ± 0.01)
140.97 ± 0.640
(0.210 ± 0.00)

Zeta potential
(mV)

Encapsulation
(%)

Drug loading
(%)

26.07 ± 0.50

-

-

36.20 ± 0.36

34.84 ± 0.13

6.39 ± 0.05

30.20 ± 0.30

49.48 ± 2.09

20.91 ± 2.04

27.43 ± 0.67

58.11 ± 0.40

51.64 ± 0.36

4.4.4 ประสิทธิภาพการปลดปล่อยยาต้านมะเร็งด็อกโซรู บิซิน
จากการทดลองแบบ in vitro ในสารละลายบัฟ เฟอร์ พี เอช 4.5 และ 7.4 ซึ่ง เป็ น การ
จาลองพีเอชบริเวณ endosome ของเซลล์มะเร็ง และระบบเลือด ตามล าดับ ผลพบว่า ยาต้าน
มะเร็ ง DOX สามารถปลดปล่ อ ยยาได้ สู ง ที่ พี เ อช 4.5 และ 7.4 ภายในเวลา 12 ชั่ วโมง
ดังภาพประกอบ 14 ขณะที่การนาส่งยาในรู ปแบบนาโนเจล ที่อัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยา
DOX เท่ากับ 1:2 สามารถควบคุม การปลดปล่อยยาได้ดีท่ีสุด โดยสามารถปลดปล่อย DOX ใน
สารละลายบัฟเฟอร์ท่มี ีค่าพีเอช 4.5 ได้ดีกว่าพีเอช 7.4 เนื่องจากการตอบสนองต่อค่าพีเอชของ CS
ซึ่งมีค่า pKa เท่ากับ 6.5 เมื่ออยู่ในสารละลายมีค่าพีเอชต่ากว่า -NH2 จะรับโปรตรอนกลายเป็ น
-NH3+ ซึ่งมีประจุบวก (Jayakumar, Nair, Rejinold, Maya, & Nair, 2012) ยา DOX ในโครงสร้าง
มีประจุบวกเช่นกัน ทาให้เกิดแรงผลักทางประจุ ตัวยาจึงปลดปล่อยออกมาได้มากกว่า นาโนเจลที่
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มี DOX บรรจุอยู่ภายในมากจึงมีประสิทธิภาพการปลดปล่อยสูงกว่านาโนเจลที่มี DOX บรรจุอยู่
น้อย ดังภาพประกอบ 12ก
ขณะที่ประสิทธิภาพการปลดปล่อยยา DOX ในสารละลายที่พีเอช 7.4 ให้ผลตรงกันข้าม
ดังภาพประกอบ 12ข พบว่าที่อตั ราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยาเท่ากับ 1:2 (1P:2D) ซึ่งมีปริมาณ
ยากักเก็บอยู่ภายในนาโนเจลมากที่สุด มีประสิทธิภาพการปลดปล่อยยาน้อยที่สุด อธิบายด้วย
ขนาดอนุภาค และศักย์ซีตา้ ของนาโนเจล ที่อตั ราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยา 1:2 มีขนาดอนุภาค
เล็ กที่สุด บอกถึงการเชื่อมโยงข้ามที่ หนาแน่นทาให้ยาที่อยู่ภ ายในออกมาได้ยาก ประกอบกับ
ศักย์ซีตา้ ที่แสดงค่าเป็ นบวกน้อยที่สุด บ่งชีถ้ ึงการที่ยา DOX ซึ่งมีประจุบวกฝั งตัวอยู่ในโครงสร้าง
ของนาโนเจลมากกว่าที่จะเกาะอยู่ท่ีผิวของนาโนเจลเมื่อเปรียบเทียบกับ ศักย์ซีตา้ ของนาโนเจลที่
อัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยาเท่ากับ 1:0.5 ซึ่งมีขนาดอนุภาคใหญ่ สุด และศักย์ซีตา้ สูงที่ สุด
บ่ ง ชี ้ว่ า ยา DOX มี โอกาสเกาะอยู่ บ ริเวณผิ ว มากกว่ า ที่ จ ะฝั ง ตัว อยู่ ด้า นในนาโนเจล ดั ง นั้น ที่
อัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยาเท่ากับ 1:0.5 จึงสามารถปลดปล่อยออกจากนาโนเจลได้ง่าย
กว่า ทาให้ปริมาณยาที่ถกู ปลดปล่อยออกจากนาโนเจลในสารละลายที่พีเอช 7.4 ให้ผลตรงกันข้าม
จากการศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยยาในสองสภาวะนี ้ ชีใ้ ห้เห็นว่าระบบนาส่งยา
DOX ของนาโนเจล HA-CSHMW สามารถควบคุมการปลดปล่อยยาโดยอาศัยความเป็ นกรดด่าง
เป็ นตัวกระตุน้ และสามารถปลดปล่อยยาในสารละลายที่พีเอช 4.5 ซึ่งเป็ นพีเอชบริเวณเซลล์มะเร็ง
ได้ดี และช่วยชะลอการปลดปล่อยยา DOX ที่พีเอช 7.4 ซึ่งเป็ นระบบหมุนเวียนเลือดได้
ก

DOX

ข

DOX

1P:2D
1P:1D
1P:0.5D
1P:0.5D
1P:1D
1P:2D

ภาพประกอบ 14 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปลดปล่อยยา DOX นาโนเจลที่บรรจุยา DOX
อัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อ DOX 1:1 1:2 และ 2:1 ในสารละลายบัฟเฟอร์ค่าพีเอช 4.5 (ก)
และสารละลายบัฟเฟอร์ค่าพีเอช 7.4 (ข)
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4.5 ผลของนาโนเจล HA-CSHMW ต่อการตายของเซลล์ HepG2
ทาการศึกษาความเป็ นพิษของ DOX และนาโนเจลเปล่าต่อเซลล์ HepG2 ซึ่งเป็ นเซลล์
เพาะเลีย้ งชนิดเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ท่รี ะยะเวลาการบ่ม 24 และ 48 ชั่วโมง เพื่อเลือกช่วงความ
เข้มข้นของ DOX และนาโนเจลเปล่าที่เหมาะสมสาหรับทาการศึกษาร้อยละการอยู่รอดของเซลล์
HepG2 ภายหลังจากได้รบั ยา DOX ในรู ปแบบนาโนเจล (NGs • DOX) จากภาพประกอบ 15ก
แสดงถึ งการศึก ษาความเป็ น พิ ษ ของนาโนเจลเปล่า (HA-CSHMW NGs) ในช่ วงความเข้ม ข้น
1 – 200 ไมโครกรัม ต่อมิ ล ลิลิ ตร พบว่านาโนเจลมี ความเป็ นพิษ ต่อเซลล์ HepG2 ต่า เนื่องจาก
ร้อยละความอยู่รอดของเซลล์มี ค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 เมื่ อความเข้ม ข้นของยาต้าน
มะเร็ง DOX เพิ่มขึน้ ทาให้รอ้ ยละการอยู่รอดของเซลล์ HepG2 ลดลง
แต่อย่างไรก็ตามหากเลือกศึกษาการอยู่รอดของเซลล์ HepG2 โดยพิจารณาจากค่า IC50
ของ DOX ที่มีเท่ากับ 5.61 ไมโครโมลาร์ จะใช้ตัวอย่าง HA-CSHMW•DOX ที่มีความเข้มข้นของ
นาโนเจล HA-CSHMW เพียง 2.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งจากภาพประกอบ 15ก พบว่าในช่วง
ความเข้ม ข้นของนาโนเจล HA-CSHMW ดังกล่าวมี อัตราการอยู่รอดของเซลล์ HepG2 ร้อยละ
100 ซึ่งบ่งบอกว่านาโนเจลเปล่าไม่สง่ ผลต่อการตายของเซลล์ HepG2
ผลการศึกษาการอยู่รอดของเซลล์ HepG2 เมื่อเปรียบเทียบการใช้ตัวอย่าง DOX และ
NGs • DOX พบว่าเมื่ อความเข้มข้นของตัวอย่างเพิ่ม ขึน้ ร้อยละความอยู่รอดของเซลล์ HepG2
ลดลง โดยร้อยละความอยู่รอดของเซลล์ในตัวอย่าง NGs • DOX มีค่าต่ากว่า DOX เนื่องจากเซลล์
HepG2 ซึ่งเป็ นเซลล์เพาะเลี ย้ งชนิดเซลล์ม ะเร็งตับของมนุษย์ มี ตัวรับ CD44 ที่สามารถจับกับ
ลิแกนของ HA ได้ ปริมาณของยา DOX ที่บรรจุอยู่ในรู ปแบบนาโนเจล HA-CSHMW จึงสามารถ
น าเข้า สู่ เ ซลล์ไ ด้ ม ากกว่ า (Kumar et al., 2015) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า IC50 ที่ ร ะยะเวลาบ่ ม
24 ชั่วโมงของ DOX และ HA-CSHMW•DOX พบว่ามีค่าเท่ากับ 24.32 และ 1.35 µM ตามลาดับ
และระยะเวลาการบ่มที่ 48 ชั่วโมง เท่ากับ 5.61 และ 0.98 µM แสดงให้เห็นว่าหากต้องการยับยัง้
การอยู่รอดของเซลล์ HepG2 เท่ากับร้อยละ 50 จะใช้ HA-CSHMW•DOX ที่ความเข้มข้นต่ากว่า
18 เท่ า ที่ ร ะยะเวลา 24 ชั่ ว โมง กล่ า วได้ว่ า นาโนเจลที่ เตรี ย มได้ จ ากสารประกอบเชิ ง ซ้อ น
HA-CSHMW โดยใช้รงั สีแกมมาเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การ
อยู่รอดของเซลล์เพาะเลีย้ งชนิดเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ได้ดีกว่ายา DOX ในรูปแบบเดิม
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ภาพประกอบ 15 กราฟแสดงร้อยละความอยู่รอดของเซลล์ HepG2 ที่ความเข้มข้นต่างๆ ของ
ยาต้านมะเร็ง DOX (ก) HA-CSHMW NGs (ข) และ NGs • DOX (ค)
ที่ระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นานาโนเจลโดยใช้ รัง สี แ กมมาเหนี่ ย วน าให้ เกิ ดการเชื่ อ มโยงข้ า มของ
สารประกอบพอลิเมอร์เชิงซ้อน พบว่าชนิดของพอลิเมอร์ ความเข้มข้นของพอลิเมอร์ และปริมาณ
รัง สี แ กมมา ส่ง ผลต่ อการเกิ ด นาโนเจล ขนาดของนาโนเจล และเสถี ย รภาพของนาโนเจล ซึ่ง
สารประกอบเชิ ง ซ้อนของ HA-CSHMW สามารถเกิ ดเป็ น นาโนเจลที่ มี ขนาดอนุภ าคเหมาะสม
นาโนเจลของ HA-CSHMW เกิดจากการใช้รงั สีเหนี่ยวนาให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามระหว่าง HA และ
CSHMW เมื่อความเข้มข้นของพอลิเมอร์ และปริมาณรังสีแกมมาที่ใช้สงู ขึน้ ทาให้อนุภาคมีขนาด
ใหญ่ ขึ ้น โดยความเข้ม ข้น และปริ ม าณ รัง สี ท่ี เหมาะสมส าหรับ การเตรี ย มนาโนเจลจาก
HA-CSHMW คือ ที่ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาณรังสีแกมมา 1 กิโลเกรย์ เกิด
นาโนเจลที่สามารถคงเสถียรภาพนาน 1 สัปดาห์
ประสิ ท ธิ ภ าพการกัก เก็ บ ยาด็ อ กโซรู บิ ซิ น ของนาโนเจลจาก HA-CSHMW ขึ น้ อยู่ กับ
สัดส่วนของพอลิเมอร์และยา เมื่อยามีปริมาณมากขึน้ ประสิทธิภาพในการกักเก็บยาสูงขึน้ โดย
ประสิทธิภาพการกักเก็บยาสูงสุดที่อตั ราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ต่อยาด็อกโซรูบิซิน เท่ากับ 1:2 และ
สามารถควบคุมการปลดปล่อยยาโดยตอบสนองต่อค่าพีเอช สามารถปลดปล่อยยาในตัวกลาง
สารละลายสภาวะพีเอช 4.5 ซึ่งเป็ นค่าความกรดด่างที่ใกล้เคียงกับภายในเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า ใน
ตัวกลางสารละลายพีเอช 7.4 นอกจากนีผ้ ลการทดสอบร้อยละความอยู่รอดของเซลล์มะเร็งตับ
(HepG2) แสดงให้เห็นว่านาโนเจล HA-CSHMW ไม่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ และยาด็อกโซรูบิซิน
ที่บรรจุในนาโนเจลมีประสิทธิภาพยับยัง้ การอยู่รอดของเซลล์ HepG2 ได้มากกว่าสารละลายยา
ด็อกโซรูบิซิน
นาโนเจลที่เตรียมได้จากสารประกอบเชิงซ้อน HA-CSHMW โดยใช้รงั สีแกมมาเหนี่ยวนา
ให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม สามารถใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดเป็ นระบบนาส่งยา เพื่อนาส่ง
ยาไปยังบริเวณอวัยวะเป้าหมาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนีย้ ังสามารถใช้เป็ น
ต้นแบบในการนาส่งยาต้านมะเร็งอื่นได้
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