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ระบบนําส่งยาระดับนาโนเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการเพิมประสิทธิภาพในการยับยังเซลล์มะเร็งรวมถึงลดผลข้างเคียงของการบริหาร
ยา วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครังนีเพือศึกษาผลของประจุของอนุ ภาคพอลิเมอริคไมเซลล์ทส่ี งผลต่อการนํ าตัวยา furazolidone เข้าสู่
เซลล์มะเร็ง เพือใช้เป็ นแนวทางพัฒนาเภสัชภัณฑ์ตา้ นมะเร็งทีมีปัญหาค่าการละลาย วิ ธีการทดลอง: ในการศึกษานีทําการพัฒนาระบบ
นํ าส่ ง พอลิ เ ม อริ ค ไมเซลล์ (polymeric micelle) โดยเตรี ย มจาก poloxamer 407 และผสม กั บ Hexadecyltrimethylammonium
bromide(CTAB) หรือ lecithin เพือบรรจุยา furazolidone สําหรับนําส่งไปยังเซลล์มะเร็งเต้านม(MCF-7) และเซลล์มะเร็งตับ(HepG2) ใช้
วิธเี ตรียม thin-film hydration ซึงในแต่ละตํารับจะทําการเปรียบเทียบผลของสารลดแรงตึงผิวโดยประเมินลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาด
อนุภาค ค่าการกระจายตัวของอนุ ภาคหรือความสามารถในกักเก็บตัวยา ผลการทดลอง: สัดส่วนทีเหมาะสมของสูตรตํารับทังประจุบวก
และประจุลบ คือ อัตราส่วน ระหว่าง poloxamer 407: CTAB ทีอัตราส่วน 200 mg: 20 mg (ขนาดอนุ ภาค 307.14 ± 62.01 นาโนเมตร,
ค่า ประจุพ ืนผิว 22.36 ± 7.97 mV และการกักเก็บ ตัว ยา 62.26 ± 1.49%), และ poloxamer 407: lecithin ทีอัต ราส่ วน 200 mg:4 mg
(ขนาดอนุ ภาค 311.42 ± 32.42 นาโนเมตร, ค่าประจุพนผิ
ื ว -22.34 ± 1.31 mV และการกักเก็บตัวยา 57.47 ± 3.14%) สูตรตํารับทีถูก
เลือกจะถูกนํ ามาศึกษาความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็งและการนํ าสารเข้าเซลล์มะเร็ง MCF-7 และ HepG2 สรุป: จากผลข้อมูล ของการ
ทดลองพบว่าประจุพนผิ
ื วของระบบนําส่งยาเป็ นอีกปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา โดยมะเร็งแต่ละชนิดอาจมีการตอบสนองต่อ
ประจุพนผิ
ื วทีแตกต่างกัน เช่น เซลล์มะเร็งตับจะมีอตั ราการนําสารทีมีประจุเข้าได้ดมี ากกว่าเซลล์มะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตามการศึกษาใน
ครังนีเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยทีส่งผลต่อการนํ าส่ง สารไปยัง เซลล์มะเร็ง ซึงอาจต้องมีการเพิมการทดสอบในเซลล์มะเร็งชนิดอืนๆ และ
ทดสอบความเป็ นพิษกับเซลล์ปกติต่อไปในอนาคต
คําสําคัญ: พอลิเมอริคไมเซลล์, ประจุบนพืนผิว, มะเร็งเต้านม, มะเร็งตับ
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Nano drug delivery systems are important strategies to increase the specificity toward cancer cells as well as reduce
the side effects of an administered drug. The purpose of this research was to study the effect of the charge of the polymeric
micelle on the delivery of furazolidone into cancer cells. To be used as a guideline to develop anti-cancer pharmaceutical products
with solubility problems. Material and Method: a drug delivery system was developed in the form of polymeric micelles prepared
from the poloxamer 407 with Hexadecyltrimethylammonium bromide(CTAB) or lecithin, and loaded with furazolidone for delivery
to breast cancer cells (MCF-7) and hepatocyte carcinoma (Hep G2) using a thin-film hydration method. Each formulation was
prepared to compare the effect of the ions on the surface of two surfactants by considering the parameters of physical properties,
particle size, particle size distribution and entrapment efficiency. Results: the results showed that optimal cationic and anionic
formulations comprised the poloxamer 407: CTAB ratio of 200 mg:20 mg (particle size of about 307.14 ± 62.01 nm, zeta potential
22.36 ± 7.97 mV and entrapment efficiency 62.26 ± 1.49%), and the poloxamer 407: lecithin ratio of 200 mg:4 mg (particle size
of about 311.42 ± 32.42 nm, zeta potential -22.34 ± 1.31 mV and entrapment efficiency 57.47 ± 3.14%). The selected formulations
were then evaluated for cell cytotoxicity and cellular uptake of MCF-7 and Hep G2. Conclusion: From the experimental data, it
was found that the surface charge of the drug delivery system is a factor that affects the treatment efficiency. Each type of
cancer responds differently to the surface charge. For example, liver cancer cells have a higher rate of uptake of polar-substances
than breast cancer cells. However, this study is a study of factors that affect the delivery of the substance to cancer cells. It
may need to be tested in other types of cancer cells and will test toxicity with normal cells in the future.
Keywords: Polymeric micelles, Surface charge, Breast cancer, Hepatocellular carcinoma
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บทนํา
โรคมะเร็งเป็ นหนึงในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวติ ใน
ประเทศไทย ซึงมะเร็ง เต้านมเป็ น สาเหตุ ข องการเจ็บ ป่ วยที
สําคัญทังในประชากรไทยและทัวโลก โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนา รวมทังประเทศไทยพบอุบตั กิ ารณ์การเกิดมะเร็งเต้านม
เพิมสูงขึนเป็ นอันดับแรกมากกว่ามะเร็งปากมดลูกมาเกือบสิบปี
ในแต่ละปี มผี ปู้ ่ วยมะเร็งเต้านมทังรายใหม่และรายเก่า ทีได้รบั
การรักษาตามระบบสาธารณสุขเป็ นจํานวนมาก ถือได้ว่าปั ญหา
ทีสําคัญของสาธารณสุขไทยและทัวโลก จากข้อมูลระบาดวิทยา
พบว่า ผู้ป่ วยมะเร็ง เต้า นมรายใหม่ ม ีจํา นวนมากขึน 7% จาก
ข้อมูลรายงานจากทัวโลกและมีผปู้ ่ วยอายุทตํี าลง (Lanta et al.,
2019) จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศไทยในปี พ.ศ.
2558 มีรายงานอุบตั กิ ารณ์มะเร็งเต้านมมากทีสุด รองลงมาคือ
มะเร็งลําไส้ใหญ่ และมะเร็งตับ ตามลําดับ นอกจากนีโรคมะเร็ง
ตับตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยพบว่า
เป็ นโรคมะเร็งทีมีอตั ราการตายสูงเป็ นอันดับต้น ๆ เมือเทียบกับ
โรคมะเร็งชนิดอืน ๆ ในปั จจุบนั มีการพัฒนาหาสารทีมีฤทธิใน
การยับ ยังมะเร็ง หลายชนิ ด ไม่ ว่า จะเป็ น พืช สมุ น ไพร หรือ
สารสําคัญ ทีได้จากการสังเคราะห์ ซึงหนึงในทีได้รบั ความสนใจ
คือ ยาในกลุ่ม ยาปฏิช ีว นะ เช่ น norfloxacin (Carraher et al.,
2014; Salahuddin et al., 2020) ห รื อ furazolidone ซึ ง ย า
ปฏิชวี นะเหล่านีมีฤทธิในการยับยังเซลล์มะเร็ง เนืองจากมีกลไก
การออกฤทธิทีเกียวข้องกับ การสร้างโปรตีนหรือรบกวนสายดี
เอ็นเอ ทําให้สามารถรบกวนการแบ่งตัวในเซลล์ม ะเร็ง ได้ ใน
การศึกษานีให้ความสนใจตัวยา furazolidone เนืองจากเป็ นยาที
มีรายงานการยับยังเซลล์มะเร็งทีดีแต่มปี ั ญหาในการนําไปใช้จาก
ค่าการละลายทีตํา ทําให้ยาไม่ถูกดูดซึม หรือพัฒนาต่อยอดใน
รูปแบบอืน ๆ ได้ยาก
ย า furazolidone ห รื อ ชื อ ส า มั ญ คื อ 3- ( 5'Nitrofurfuralamino)-2-oxazolidone มีนํ าหนักโมเลกุล 225.15
g/mol เป็ นยาปฏิชวี นะทีใช้สําหรับรักษาโรคท้องเสียจากการติด
เชือ ด้วยกลไกของยาจะไปจับกับสาย DNA ทําให้รบกวนการ
แบ่งสาย DNA และการสร้างโปรตีนของแบคทีเรีย ของแบคทีเรีย
ทําให้แบคทีเ รียตายในทีสุด โดยออกฤทธิครอบคลุ ม ทังเชือ
แกรมบวก แกรมลบ และโปรโตซั ว เช่ น Esterichia coli,
Staphylococcus spp, Salmonella enterica, Shigella, Vibrio
cholerae และ Giardia lamblia (Alam et al., 2016; Lewkowski
et al., 2019) การศึกษาวิจัยรายงานถึง ตัวยา furazolidone มี
คุณสมบัตเิ บืองต้นเป็ นยาต้านมะเร็งได้ โดยพบว่า สามารถยับยัง
เซลล์มะเร็งตับได้ (Jin et al., 2011; Deng et al., 2016) โดยทํา

ให้เซลล์มะเร็งตับเกิดการตายด้วยกลไก apoptosis นอกจากนี
ยัง พบฤทธิในการต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) (Jiang
et al., 2013) อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ า ก คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ตั ว ย า
furazolidone ทีมีคา่ การละลายเพียง 40 mg/L และ log P = 0.15
ทํ า ให้ต ัว ยา furazolidone มี ค่ า การละลายตํ าไม่ ค่ อ ยดู ด ซึ ม
พั ฒ นา เป็ นผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ย า ก จา กปั ญหา ที สํ า คั ญ ของ
furazolidone คือเรืองการละลายทีค่อนข้างตําซึงการละลายนัน
จะส่ง ผลต่อชีวประสิท ธิผ ลของยาในรูป แบบการกินหรือ ส่ง ผล
กระทบต่อการเตรียมยาในรูปแบบการบริหารอย่างอืน โดยถ้ายา
มีคา่ ละลายทีตําจะต้องใช้ขนาดยาทีมากขึนเพือให้ถงึ ระดับความ
เข้มข้นทีใช้รกั ษาโรค ทําให้มคี วามจําเป็ นต้องหาระบบนําส่งเพือ
เพิมค่ า การละลายและเพิมประสิท ธิภ าพในการนํ า ส่ ง ไปยัง
เซลล์มะเร็งให้มากขึนเพือทําให้ไม่ตอ้ งใช้ยาทีความเข้มข้นสูงจน
อาจเกิดผลข้างเคียงได้ ในปั จจุบนั จึงมีการพัฒนาเทคนิคการเพิม
กา ร ละ ลาย ม า กม า ย ( Lu and Park, 2013) เ ช่ น micellar
solubilization (Djekic,Čalija and Medarević, 2020) ซึ งเป็ น
ระบบทีเกิดจากการรวมตัวกันของอนุ ภาคระดับนาโนของแอม
ฟิ ฟิลกิ โมเลกุลทีประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือสวนทีชอบนําจะเกิด
เป็ นเปลือกอยู่ดา้ นนอก ส่วนทีไม่ชอบนําจะเกิดเป็ นโพรงอยู่ดา้ น
ใน (Hingmire et al., 2015) ด้วยคุณสมบัตทิ กล่
ี าวมาทําช่วยเพิม
การละลายของยาทีมีค่าการละลายนํ าตํา นอกจากนียังควบคุม
การปลดปล่อยของยา ช่วยขนส่งยาไปยังอวัยวะเป้ าหมายทําให้
มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึน ลดการเกิดความเป็ นพิษและ
ป้ องกันการทําลายจากกระบวนการสลายตัวและเมทาบอลิซมึ ใน
ร่ า งกาย (Croy and Kwon, 2006) จากงานวิจ ัย ของ Saxena
และคณะได้มกี ารพัฒนาระบบนํ าส่งแบบไมเซลล์ ทีประกอบไป
ด้ว ย Poloxamer เพือนํ า ส่ ง ยาทีมี ฤ ทธิในการต้ า นมะเร็ง มี
รายงานการวิจยั แสดงถึง ระบบนํ าส่ง แบบพอลิเ มอริคไมเซลล์
สามารถเพิมการเข้าไปของยาในเซลล์ม ะเร็ง ได้ (Saxena and
Hussain, 2013) นอกจากนียังมีงานวิจยั ทีศึกษาผลของประจุบน
พืนผิวพอลิเมอริคไมเซลล์ต่อการนําเข้าของยาไปยังเซลล์มะเร็ง
พบว่าประจุมผี ลต่อการนํายาเข้าเซลล์มะเร็ง (Ma et al., 2011)
เช่น การเตรียม liposome ทีมีประจุบวกโดยใช้กรดอะมิโ นและ
CTAB เป็ นส่ ว นประกอบในการเตรีย มอนุ ภ าคสามารถเพิม
ประสิทธิภาพในการยับยังเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดกี ว่าระบบ
liposome ที ไ ม่ มี ก า รป รั บ ปร ะจุ พื นผิ ว ให้ เ ป็ นปร ะ จุ บ วก
(Pashirova et al., 2019) ในส่วนของการนํ า lecithin มาใช้ใ น
การนําส่งยาได้มกี ารนํามาผสมกับ poloxamer 407 เพือเพิมการ
ดูดซึม และการแพร่ผ่า นยาหลายชนิด ทังการนํ าส่งเข้าผิวหนัง
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หรือผ่านดวงตา (Djekic et al., 2015; Mandal et al., 2017) และ
ยัง นํ า มาเตรียมในรูปไมเซลล์ นํ าส่ง สารสกัดไปยังเซลล์ม ะเร็ง
เต้านมอีกด้วย (Jin et al., 2016) จะเห็นได้วา่ ทัง Poloxamer407,
CTAB และ Lecithin ซึงเป็ นสารทีใช้เ ตรีย มระบบนํ า ส่ ง ของ
งานวิจยั นีมีการนํ ามาใช้ในทางเภสัชกรรมอย่างหลากหลาย ซึง
แสดงถึงความปลอดภัยและสามารถพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูป
ผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต อย่างไรก็จะเห็นว่าการศึกษาการเพิม
ประสิทธิภาพในการนํ าส่งสารเข้าเซลล์มะเร็งได้รบั ความสนใจ
แต่กย็ งั ไม่ได้มกี ารเปรียบเทียบทีชัดเจนว่าเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด
มีปัจจัยการนําส่งสารเข้าเซลล์แตกต่างกันอย่างไร
วัต ถุ ป ระสงค์ของการศึกษาในครังนี จะทําการศึกษา
เพื อหาปั จจัย ในเรื องของประจุ บ นพื นผิ ว ของระบบนํ า ส่ ง
polymeric micelle ต่อการออกฤทธิต้านมะเร็ง เพือใช้ขอ้ มูลเป็ น
แนวทางในการออกแบบระบบนําส่งทางยาต่อไปในอนาคต

ละลายใน acetonitrile พร้อ มกับ poloxamer 407 และทํ า การ
เตรีย มด้ว ยวิธีเ ดีย วกัน กับ การเตรีย มอนุ ภ าคเปล่ า ทํ า การ
ประเมินขนาดและประจุพนผิ
ื วด้วยเครือง zeta sizer-nano sizer
ZS
3. การวัด ปริ ม าณการกัก เก็บ ตัว ยาสํา คัญ (entrapment
efficiency)
นํ า อนุ ภ าค polymeric micelle ทีผ่ า นการกรองผ่ า น
Syringe filter ที รู พ รุ น 0. 45 ไ ม โ ค ร เ ม ต ร เ พื อกํ า จั ด ย า
furazolidone ทีไม่ถกู กักเก็บในระบบนําส่งไมเซลล์ออก หลังจาก
นันนําสารละลายทีกรองได้ทประกอบไปด้
ี
วย furazolidone ทีถูก
กักเก็บในไมเซลล์ มา 1 มิลลิลติ ร ปรับปริมาตรด้วย acetonitrile
จนครบ 10 มิล ลิล ิต ร เพือทํา การละลาย poloxamer407 และ
สกัดตัว ยาสํา คัญ จากนันจึง นํ าไปวัด entrapment ด้วยเครือง
UV-visible spectrophotometer โดยใช้ ค วามยาวคลืนที 470
นาโนเมตร นําค่าทีได้เทียบกับ standard curve และคํานวณหา
% entrapment efficiency จากสูตร

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
1. สารเคมี
อาหารเลียงเซลล์ DMEM high glucose(L0102) และ
RPMI 1640( L0500) จ า ก บ ริ ษ ั ท biowest ( France) , fetal
bovine serum แ ล ะ penicillin- streptomycin จ า ก บ ริ ษั ท
Invitrogen ( USA) , furazolidone( 9505) , CTAB for molecular
biology( H6269) แ ล ะ poloxamer407 suitable for cell
culture( P2443) จ า กบ ริ ษั ท sigma Aldrich( USA) Lecithin
(Lipoids S75) จากบริษทั Lipoid (Germany) และ Acetonitrile
HPLC grade จ า กบ ริ ษํ ท Merck Millipore เซ ลล์ ม ะ เ ร็ ง ตั บ
(HepG2) และ เซลล์ ม ะเร็ง เต้านม (MCF-7) สังซือจากบริษัท
ATCC ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในการศึกษานีจะใช้เซลล์ทงั 2
ชนิด ในช่วง passage 20-30
2. ศึ กษาผ ลของ poloxamer 407 ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะข อ ง
polymeric micelle
ทําการเตรียม polymeric micelle ด้วยวิธกี าร thin-film
hydration โดยทําการเปรียบเทียบสูตรตํารับทีมี poloxamer 407
ปริม าณแตกต่ า งกัน คือ 50, 100, 200, 500, 750 และ 1000
มิลลิกรัม วิธีการเตรียมทําได้โดยละลาย poloxamer 407 ด้วย
acetonitrile แล้วนํ า ไประเหยแห้ง ให้เ กิดฟิ ล์ ม เติม นํ ากลัน 10
มิลลิลติ ร เพือให้เกิดเป็ นอนุภาค polymeric micelle นําอนุภาคที
ได้ไปลดขนาดด้วยวิธี probe sonication ที amplitude 40% เป็ น
ระยะเวลา 15 นาที หลังจากนันนํามากรองผ่านตัวกรองขนาดรู
พรุน 0.45 ไมโครเมตร เพือนําไปศึกษาคุณลักษณะ ในสูตรทีมี
การบรรจุตวั ยา furazolidone จะทําการชังตัวยา 10 มิลลิกรัม

% EE =

x 100

โดยทํ า การเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า การละลายของ
furazolidone 10 มิลลิกรัม ทีไม่มรี ะบบ poloxamer เป็ นตัวสร้าง
ไมเซลล์
4. ศึกษา ผลของสารลดแรงตึงผิวร่วม (CTAB หรือ lecithin)
ต่อคุณลักษณะของ polymeric micelle
หลังจากเลือกสัดส่วนของ poloxamer 407 ทีดีทสุี ด จะ
ทําการนํ าสัดส่วนของ poloxamer มาผสมกับสารลดแรงตึงผิว
ร่วม ซึงมีท ังชนิดประจุบวก และประจุล บ โดยทํ าการเตรียม
อนุภาค ด้วยวิธี thin-film hydration เช่นเดียวกับ ข้อ 1
ในการศึ ก ษาขันตอนนี จะทํ า การใช้ ป ริ ม าณของ
poloxamer 407 ทีคงทีไว้ท ี 200 มิล ลิกรัม และจะปรับสัดส่วน
ของ สารลดแรงตึง ผิวร่วม โดยสารลดแรงตึง ผิวร่วมจะทําการ
ละลายในตัวทําละลาย 95% ethanol แล้วผสมลงในสารละลาย
poloxamer 407 และยา furazolidone ก่ อ นการระเหยให้ เ กิด
ฟิ ล์ม หลังจากนันทําการประเมินในเรืองของขนาด ประจุ และ
การกักเก็บตัวยาสําคัญ โดยใช้วธิ ใี นข้อ 2 และ 3
5. การเลียงเซลล์
เซลล์ ทีจะทดสอบจะถู ก นํ า มาเลียง ภายใต้ ส ภาวะ
37 ๐C, 5% CO2 และทําการเปลียนอาหาร ทุ ก 3 วัน ทําการ
sub-culture ทุ ก 3 - 4 วัน ด้ว ย สารละลาย 0.25% trypsin0.04% EDTA
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สูตรอาหารสําหรับเลียงเซลล์ชนิดต่าง ๆ
- Breast cancer ( MCF- 7) : DMEM + 10% Fetal
bovine serum + 1%Antibiotic antimycotic + 1%Glutamax
- Hepatocellular carcinoma(HepG2) : RPMI1640 +
10% Fetal bovine serum + 1% Antibiotic antimycotic +
1%Glutamax
6. การทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ฤทธิในการยับ ยังเซลล์ ม ะเร็ง ทํ า การวิเ คราะห์ ด้ว ย
Prestoblue assay โ ดย ทํ า กา ร seed cells จํ า น ว น 5,000
cells/well ลงใน 96 well plate incubate เป็ นระยะเวลา 24
ชัวโมง หลังจากนันทําการเปลียนอาหารเดิมออกและเติมอาหาร
ใหม่ทมีี ตวั ยา furazolidone เทียบเท่า 500 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร
ปริมาณ 200 ไมโครลิตร incubate ต่อเป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง
เ มื อคร บเ วล า ทํ า กา ร เ ติ ม prestoblue reagent ลง ไ ป 20
ไมโครลิตร incubate เป็ น เวลา 4 ชัวโมง นํ าไปวัดด้วยเครือง
microplate reader (Cariostar) fluorescent detector ที ความ
ยาวคลืน excitation 560 นาโนเมตร และ emission 590 นาโน
เมตร คํานวณ % cell viability ตามสูตรนี (Zhang et al., 2004;
Wang et al., 2011)
% cells viability=

ทีสุด ของยา furazolidone ทีละลายได้ ทํ า การ incubate เป็ น
ระยะเวลา 3 ชัวโมง และ 6 ชัวโมง เมือครบกําหนดแต่ละเวลา
ทําการดูดอาหารบริเวณ supernatant ออก ล้างด้ว ย PBS pH
7.4 อีก 3 ครัง เพือกําจัดยาทีไม่เข้าเซลล์ออกไป หลักจากนัน
ทําให้เซลล์แตก (lysate cell) โดยการเติม 1% triton-x หลุมละ
500 ไมโครลิตร ตังทิงไว้ 30 นาที เมือครบเวลาเติม acetonitrile
1 มิลลิลติ ร เพือสกัดตัวยา furazolidone ออกมาจากเซลล์ นํ า
สารละลายที ได้ ก รองผ่ า น Syringe filter ขนาดรู พ รุ น 0.45
ไมโครเมตร อีก ครังเพือกํา จัด เศษเซลล์ก่ อ นนํ า ไปวิเ คราะห์
ปริมาณตัวยาสําคัญ
8. การวิเคราะห์ปริมาณยาในเซลล์ด้วยวิธี HPLC
เนืองจากปริมาณยาทีเข้าเซลล์มปี ริมาณน้อยจึงต้องใช้
วิธีทีมีความละเอีย ดสูง โดยจะใช้วิธี HPLC (Agilent) ในการ
วิเ คราะห์ตัว ยา furazolidone ทีเข้าไปในเซลล์ โดยใช้ส ภาวะ
ดังนี
Mobile phase DI water 75% : ACN 25% volumn
injection 20 ไมโครลิต ร ใช้ อ ัต ราการฉี ด 1.5 มิล ลิล ิต ร/นาที
วิเคราะห์ดว้ ย UV detector ความยาวคลืน 360 นาโนเมตร ใช้
column: C 18 (Thermo)

ผลการวิ จยั

x 100

ผลของ poloxamer 407 ต่อคุณลักษณะ polymeric micelle
ผลการทดลองการเตรียมอนุ ภ าค polymeric micelle
ด้วย poloxamer 407 ทีความเข้ม ข้นต่าง ๆ พบว่า ขนาดของ
อนุ ภ าคไมเซลล์ทเตรี
ี ยมได้ทีมีขนาดเล็กทีสุดคือ สูตรทีเตรียม
ด้วย poloxamer 407 ปริมาณ 50 มิลลิกรัม จะมีขนาดอนุ ภ าค
อยู่ท ี 267.84 ± 59.78 นาโนเมตร และเมือบรรจุยา จะมีขนาด
266.44 ± 32.30 นาโนเมตร เมือเพิมความเข้มข้นของ polxamer
จะเห็นว่าขนาดอนุ ภาคมีขนาดใหญ่ขนจนถึ
ึ
ง 371.46 ± 121.13
นาโนเมตร ทีความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม ในขณะทีบรรจุตวั ยา
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ตั งแต่ ค วามเข้ม ข้ น ของ poloxamer
มากกว่า 500 มิลลิกรัม ขึนไปมีค่าการกระจายตัวของอนุภาคสูง
(PDI) แต่ปริมาณของ poloxamer 407 และตัวยา furazolidone
ไม่สง่ ผลต่อค่าพืนผิวประจุ (zeta potential) คือ ประจุอนุภาคยัง
มีค่าเข้าใกล้ 0 ถึง แม้ว่าจะเพิมปริมาณ poloxamer 407 หรือมี
การบรรจุ furazolidone ลงไป (ตารางที 2)

ทํา การศึก ษาเปรีย บเทีย บระบบนํ า ส่ ง ทีบรรจุ ตัว ยา
furazolidone ทีมีความเข้มข้นเท่ากัน โดยทําการทดสอบทังหมด
7 ตัวอย่าง จํานวน 3 ซํา คือ
- Blank poloxamer 407 micelle
- Blank poloxamer 407-CTAB micelle
- Blank poloxamer 407-Lecithin micelle
- poloxamer 407 load furazolidone micelle
- poloxamer 407-CTAB load furazolidone micelle
- poloxamer 407-Lecithin furazolidone micelle
- Control
7. การทดสอบการนําส่งยาเข้าเซลล์
ทําการเลียงเซลล์ม ะเร็งใน 24 well plate ให้มปี ริมาณ
เซลล์ 50,000 cells/well นํ า ไป incubate เป็ นระยะเวลา 24
ชัวโมง หลังจากนันทําการเปลียนอาหารเดิมออกและเติมอาหาร
ใหม่ทมีี ตวั ยา furazolidone เทียบเท่า 500 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร
เปรียบเทียบกับ furazolidone 50 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ในอาหาร
เลียงเซลล์ทมีี DMSO ความเข้มข้น 1% ทีเป็ นค่าการละลายสูง
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ผลของประจุต่อคุณลักษณะของ polymeric micelle
เมือยาถูกกักเก็บในอนุ ภาคไมเซลล์จะสามารถละลาย
และกระจายตัวอยูใ่ นชันนําได้ แต่ถา้ ไม่มรี ะบบไมเซลล์จะเห็นว่า
ยา furazolidone จะไม่ละลายและตกตะกอนลงมา เทียบกับสูตร
ทีมี poloxamer 407 จะสามารถเพิมค่ า การละลายให้ ต ัว ยา
Furazolidone ได้ (ภาพที 1) อย่างไรก็ตามพบว่าการเติมสารลด
แรงตึงผิวร่วม ทัง lecithin และ CTAB สามารถเพิมค่าการละลาย
ได้ม ากกว่า การใช้ poloxamer 407 เพียงอย่า งเดีย ว โดยค่ า
%entrapment จะสูงกว่าการใช้ poloxamer 407 เพียงอย่างเดียว
นอกจากนีทัง lecithin และ CTAB เองยังสามารถรบกวนประจุ
พืนผิวของอนุ ภาคไมเซลล์ได้ โดย สูตรตํารับทีใช้ lecithin จะมี
ประจุบนพืนผิวจะมีความเป็ นลบมากขึนเรือยๆเมือความเข้มข้น
ของ lecithin สูงขึน เช่น สูตรตํารับ 200:20 (มิลลิกรัม:มิลลิกรัม)
ที บ ร ร จุ ตั ว ย า furazolidone มี ค่ า zeta potential มี ก า ร
เปลียนแปลงเป็ น -31.64 ± 2.70 มิลลิโวลต์ ซึงแตกต่างจากสูตร
poloxamer เดียว (ตารางที 1-2) ในส่วนของ CTAB ซึงเป็ นสาร
ลดแรงตึงผิวทีมีประจุบวกให้ผลเช่นเดียวกัน คือ เมือผสมลงใน
สูตรตํารับไมเซลล์จะทําให้ประจุรวมของอนุ ภาคกลายเป็ นประจุ
บวกมากขึน (ตารางที 2) ในขณะทีสูต ร poloxamer407 200
มิ ล ลิก รัม มีค่ า zetapotential เพีย ง-5.53 ± 1.92 มิล ลิโ วลต์
นอกจากนี ทัง lecithin และ CTAB เมือใส่ลงไปไม่สง่ ผลให้ขนาด
ของอนุ ภาคเกิดการกระจายตัว อนุ ภาคยังมีขนาดใกล้เคียงกัน
แต่ในสูตรตํารับทีมี lecithin ขนาดอนุ ภาคจะเล็กลงมากขึน เมือ
ความเข้มข้นของ lecithin สูง ๆ ตรงข้ามกับ CTAB ทีจะมีขนาด
อนุภาคจะใหญ่ขนเมื
ึ อความเข้มข้นของ CTAB สูงขึน
หลังจากนัน ทําการเลือกสูตรตํารับ เพือใช้ทดสอบกับ
เซลล์ ต่ อ ไป โดยทํ า การเปรี ย บเที ย บทังหมด 3 สู ต ร คื อ
Poloxamer 407 200 มิล ลิก รัม , Poloxamer407 200 มิล ลิก รัม
+ Lecithin 4 มิ ล ลิ ก รัม และ Poloxamer 407 200 มิ ล ลิ ก รัม
+ CTAB 20 มิล ลิกรัม เนื องจากมี ขนาดอนุ ภ าคใกล้เ คีย งกัน
และเป็ นตัวแทนของประจุบวกและประจุลบ ทีมีคา่ แตกต่างกับ 0
ใกล้เคียงกัน คือ -22.34 ± 1.31 มิลลิโวลต์ และ 22.36 ± 7.97
มิลลิโวลต์
ผลของประจุต่อการนําส่ง furazolidone ต่อเซลล์มะเร็งเต้า
นม MCF-7 และเซลล์ ม ะเร็ ง ตั บ Hep G2 ของอนุ ภ าค
polymeric micelle
จากการนํ าสู ต รที คัด เลื อ กมาทํ า การทดสอบกั บ
เซลล์มะเร็งทัง 2 ชนิด คือ มะเร็งเต้านม (MCF-7) และ มะเร็งตับ
(HepG2) จะเห็นได้ว่าในส่วนของอนุภาคเปล่า สูตร poloxamer

407 เดียว และ poloxamer 407 ผสม lecithin ไม่มคี วามเป็ นพิษ
แต่ สูตรทีมี CTAB สามารถยับยังเซลล์มะเร็งได้แม้จะยังไม่มตี วั
ยาสําคัญ จากข้อมูลจะเห็นว่าสามารถยับยังเซลล์มะเร็งเต้านม
และมะเร็งตับ เหลือเพียง 64.85± 9.27% และ 71.19± 5.82 %
ตามลําดับ เมือเปรียบเทียบกับสูตรทีใส่ตวั ยา furazolidone ลง
ไป ดังนัน ทัง 3 สูตรจึงสามารถยับยังเซลล์มะเร็งได้ โดยสูตรที
เป็ นประจุบวกสามารถยับยังเซลล์มะเร็งได้ดที สุี ด พบว่าการรอด
ชีวติ ของมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับเท่ากับ 37.92± 6.83% และ
41.76± 4.76% ซึงผลทีเกิด ขึนน่ า จะเกิด จากการทีทัง CTAB
และ Furazolidone มีประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็ง (ภาพที
2)
ผลของประจุต่อการนําส่ง furazolidone เข้าเซลล์มะเร็งเต้ า
นม MCF-7 และเซลล์ ม ะเร็ ง ตั บ Hep G2 ของอนุ ภ าค
polymeric micelle
การวิเคราะห์ furazolidone เข้าสู่เซลล์ (Cell uptake)
จะทําการใช้เ ครือง high performance liquid chromatography
(HPLC) ในการวิเ คราะห์ ตั ว ยา furazolidone ในเซลล์ การ
ทดสอบความถู ก ต้ อ งเบืองต้น ของวิธีว ิเ คราะห์ ตัว ยาสํา คัญ
จะได้ chromatogram ของตัว ยา furazolidone มีค่า retention
time อยู่ในช่วงเวลา 3.8 วินาที (ภาพที 3) และกราฟมาตรฐาน
ได้สมการเส้นตรง ในช่วงความเข้มข้น 0.1 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร
ถึง 500 ไมโครกรัม ได้คา่ R2 = 0.9999
ผลการศึกษาผลของประจุต่ อ การ uptake ตัวยาเข้า
เซลล์มะเร็งทัง 2 ชนิด พบว่า ทีเวลา 3 ชัวโมง ระบบไมเซลล์ทมีี
ประจุ บ วกจะให้ ก ารนํ าส่ ง ยาดี ที สุ ด โดยพบปริ ม าณยา
furazolidone ในเซลล์มะเร็งเต้านม 1557.72 ± 95.77 นาโนกรัม/
มิลลิลติ ร และในมะเร็งตับพบ furazolidone 2,231.67 ± 148.56
นาโนกรัม /มิ ล ลิ ล ิต ร (ภาพที 4 และ 5) ความเข้ม ข้ น ของ
furazolidone ทีพบรองลงมาคือประจุลบ และน้อยทีสุดคือไม่ มี
ประจุ และเมือพิจารณาทีเวลา 6 ชัวโมง กลับให้ผลทีแตกต่าง
ออกไป โดยประจุลบกลับเป็ นระบบไมเซลล์ทให้
ี ค่าการ uptake
สูงทีสุดคือ furazolidone ในเซลล์มะเร็งเต้านม 1896.61 ± 80.17
นาโนกรัม/มิลลิลติ ร และในมะเร็งตับพบ furazolidone 2,374.25
± 250.67 นาโนกรัม/มิลลิลติ ร และจากข้อมูลจะเห็นว่าไมเซลล์
ประจุบวกกลับเหลือปริมาณยาภายในเซลล์ลดลง โดยพบตัวยา
furazolidone ในเซลล์ม ะเร็ง เต้านม 1346.15 ± 268.97 นาโน
กรัม /มิล ลิล ิต ร และมะเร็ง ตับ 1574.25 ± 487.05 นาโนกรัม /
มิลลิลติ ร

57

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
ผลของประจุพนผิ
ื วของ พอลิเมอริคไมเซลล์แบบผสมบรรจุตัวยาฟูราโซลิโดนสําหรับนําส่งไปเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งตับ
ปี ที 16 ฉบับที 3 ก.ค. – ก.ย. 2563
วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง และคณะ
_______________________________________________________________________________________________

ตารางที 1 ลักษณะกายภาพของอนุภาค polymeric micelle
Formulation
Poloxamer 50 mg
Poloxamer 100 mg
Poloxamer 200 mg
Poloxamer 500 mg
Poloxamer 750 mg
Poloxamer 1,000 mg
บรรจุ furazolidone
Poloxamer 0 mg
Poloxamer 50 mg
Poloxamer 100 mg
Poloxamer 200 mg
Poloxamer 500 mg
Poloxamer 750 mg
Poloxamer 1,000 mg
ทุกค่าเฉลีย ± SD (n=3)

Particle size
(nm)
267.84 ± 59.78
314.96 ± 75.79
341.36 ± 50.12
300.19 ± 145.90
220.30 ± 59.69
380.31 ± 148.14
266.44 ± 32.30
300.63 ± 25.69
336.70 ± 32.42
333.20 ± 28.57
358.12 ± 112.93
371.46 ± 121.13

PDI
0.48 ± 0.22
0.53 ± 0.14
0.58 ± 0.13
0.73 ± 0.03
0.59 ± 0.25
0.72 ± 0.05
0.52 ± 0.09
0.57 ± 0.04
0.48 ± 0.16
0.63 ± 0.17
0.71 ± 0.06
0.61 ± 0.17

Zeta potential
(mV)
-4.69 ± 2.94*
-4.65 ± 1.86*
-8.63 ± 1.05
-7.44 ± 2.27
-12.11 ± 0.83
-5.99 ± 1.49
-5.23 ± 3.55
-3.23 ± 1.55
-5.53 ± 1.92
-2.89 ± 0.72
-5.75 ± 1.19
-10.55 ± 8.09

% Entrapment

ไม่พบปริมาณยาทีละลายออกมา
44.03 ± 11.41
45.73 ± 8.63
52.05 ± 7.26
58.79 ± 11.95
53.16 ± 6.40
51.04 ± 8.18

ตารางที 2 ลักษณะกายภาพของอนุภาค polymeric micelle ทีเตรียมจาก poloxamer 407 ร่วมกับ Cosurfactant
Formulation
Particle size
PDI
(mg:mg)
(nm)
Poloxamer: Lecithin
200:0
341.36 ± 50.12 0.58 ± 0.13
200:4
295.86 ± 78.10
0.44 ± 0.16
200:10
260.92 ± 40.60
0.59 ± 0.17
200:20
201.53 ± 61.72
0.61 ± 0.06
บรรจุ furazolidone Poloxamer: Lecithin
200:0
336.70 ± 32.42
0.48 ± 0.16
200:4
311.42 ± 24.06
0.59 ± 0.13
200:10
238.10 ± 85.02
0.52 ± 0.07
200:20
199.36 ± 52.01
0.53 ± 0.05
Poloxamer: CTAB
200:0
341.36 ± 50.12
0.58 ± 0.13
200:4
216.03 ± 23.55* 0.51 ± 0.12
200:10
278.92 ± 38.80
0.43 ± 0.10
200:20
303.08 ± 18.45
0.45 ± 0.24
บรรจุ furazolidone Poloxamer: CTAB
200:0
336.70 ± 32.42
0.48 ± 0.16
200:4
237.22 ± 63.09
0.52 ± 0.02
200:10
274.91 ± 77.90
0.49 ± 0.09
200:20
307.14 ± 62.01
0.53 ± 0.08
ทุกค่าเฉลีย ± SD (n=3) *p < 0.05 เมือเทียบกับสูตร poloxamer 200 มิลลิกรัม
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Zeta potential
(mV)

% Entrapment

-8.63 ± 1.05
-14.69 ± 4.32
-20.13 ± 1.62*
-28.90 ± 3.19*
-5.53 ± 1.92
-22.34 ± 1.31*
-30.66 ± 1.39*
-31.64 ± 2.70*

52.05 ± 7.26
57.47 ± 3.14
63.06 ± 5.41*
65.73 ± 1.72*

-8.63 ± 1.05
9.10 ± 4.06*
11.14 ± 4.15*
19.95 ± 2.07*
-5.53 ± 1.92
9.04 ± 3.35
14.00 ± 8.73*
22.36 ± 7.97*

52.05 ± 7.26
59.80 ± 4.75
61.77 ± 3.33*
62.26 ± 1.49*
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ภาพที 1 ลักษณะทางกายภาพของ Furazolidone polymeric micelle
A = Poloxamer 407 + furazolidone, B = Poloxamer 407+Lectithin + furazolidone,
C = Poloxamer 407+CTAB + furazolidone, D : Furazolidone in water

(∗p < 0.05 )

ภาพที 2 ผลการยับยังเซลล์มะเร็งของระบบนําส่ง Polymeric micelle
(P-M = Poloxamer407 micelle, PL-M = Poloxamer407+Lecithin micelle, PC-M = Poloxamer407+CTAB micelle )

ภาพที 3 Chromatogram ของ furazolidone
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(∗p < 0.05 เปรียบเทียบระหว่าง 3 ชัวโมง และ 6 ชัวโมงในสูตรเดียวกัน)

ภาพที 4 ผลของระบบ polymeric micelle ต่อการนํายา furazolidone เข้าเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7)

(∗p < 0.05 เปรียบเทียบระหว่าง 3 ชัวโมง และ 6 ชัวโมงในสูตรเดียวกัน, ∗∗p < 0.05 เปรียบเทียกับสูตร poloxamer เดียวๆ ทีเวลาเดียวกัน)

ภาพที 5 ผลของระบบ polymeric micelle ต่อการนํายา furazolidone เข้าเซลล์มะเร็งตับ (HepG2)

อภิปรายและสรุปผล
ผลของ poloxamer 407 ต่ อ การเกิดไมเซลล์ พบว่ า
ขนาดอนุ ภ าคและค่า การกระจายตัว ของอนุ ภ าค (PDI) มีค่า
สูง ขึนเมือความเข้ม ข้น ของ poloxamer 407 เพิมขึน โดยการ
จัดเรียงตัวของ polymeric micelle มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้างสาม
มิติ โดยสารลดแรงตึงผิวจะจัดเรียงตัวเป็ นทรงกลมและหันด้านที
ชอบนํ า (amphiphilic) ออกมาด้า นนอก ทํ า ให้ล ัก ษณะของ
ไมเซลล์แสดงความมีขวั ส่งผลให้สามารถกระจายตัวได้ดใี นนํา
ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวหรือ poloxamer 407 จะส่งผล
ต่อลักษณะของรูปทรงอนุภาคของ micelle โดยความเข้มข้นของ

สารลดแรงตึง ผิวทีมากขึนจะทําให้รูปทรงของอนุ ภ าคไมเซลล์
เปลียนจากทรงกลมเป็ นรูปแท่ง (rod) หรือแผ่น (planar sheet)
ทีใหญ่ขนึ (Khalil and Al-hakam, 2014) จึง ทําให้ความเข้มข้น
ของ poloxamer 407 ทีสูง ๆ มีขนาดอนุภาคใหญ่ขนและค่
ึ
า PDI
สูงขึน และเมือพิจารณาการบรรจุตวั ยา furazolidone สามารถ
สรุปได้วา่ ความเข้มข้นของ poloxamer ทีสูงจะสามารถบรรจุตวั
ยาได้มากกว่า เนืองจากขนาดของอนุ ภาคมีขนาดใหญ่จงึ มีพนที
ื
ในการบรรจุตวั ยาทีมากกว่า รวมถึงยัง เกิดอนุ ภาคไมเซลล์ได้
สมบูรณ์กว่าการใช้ poloxamer ความเข้มข้นตํา ๆ อย่างไรก็ตาม
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เมือความเข้มข้นของ poloxamer สูงมาก ๆ จะพบค่าการกักเก็บ
ตัวยาสําคัญลดตําลง สาเหตุเกิดมาจากการทีไมเซลล์เกิดการ
จัดเรียงตัวเป็ นรูปแบบอืนทําให้ม ีขนาดใหญ่ขนจนไม่
ึ
สามารถ
ผ่ า นตัว กรองออกมาได้ ทํ า ให้ ต ัว ยาสํ า คัญ ติ ด ค้า งอยู่ ท ี ชั น
เมมเบรน จากผลการทดลองได้เลือกสูตรทีเหมาะสมทีสุด คือ
ความเข้ ม ข้ น ของ poloxamer 407 ปริ ม าณ 200 มิ ล ลิ ก รัม
เนืองจากมีปริมาณการกักเก็บตัวยาได้สงู และค่า PDI ทีตํา ซึง
สือถึงการกระจายตัวของอนุ ภาคทีดีกว่า จากการศึกษาผลของ
สารลดแรงตึงผิวร่วม สูตรทีเตรียมระหว่างด้วย poloxamer 407
และ lecithin ทีอัตราส่วน 200:4, 200:10 และ 200:20 จะเห็นว่า
ยิงเพิมปริมาณ lecithin ขนาดอนุ ภาคยิงเล็กลง (ตารางที 2) ซึง
ผลสอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้านีทีพบว่าการเตรียมอนุ นาโน
พาทิเ คิล โดยใช้ lecithin เป็ นสารลดแรงตึง ผิว ในตํ า รับ ยิงมี
ปริม าณ lecithin สูง ขนาดอนุ ภ าคก็ จ ะเล็ ก ลง (Farnia et al.,
2017) เ กิ ด จ า กป ร ะ จุ ลบ ข อง lecithin เ หนี ย วนํ าใ ห้ เ กิ ด
electrostatic force ระหว่าง poloxamer กับ ประจุของ lecithin
ทําให้เกิดการรบกวนของการจัดเรียงตัวของโมเลกุ ลไมเซลล์
(Dwiastuti et al., 2016) ในส่วนผลของ CTAB ต่อคุณลักษณะ
polymeric micelle ให้ผ ลแตกต่ า งไปจาก lectithin เนื องจาก
CTAB ไม่ ม ี คุ ณ สมบัติ ใ นการเกิด electrostatic force ได้เ ท่ า
lecithin ส่ง ผลขนาดอนุ ภ าคไมเซลล์ทีเตรียมจาก poloxamer
และ CTAB มีขนาดเล็กลงไม่มาก และเมือให้ความเข้มข้น ของ
CTAB สูงขึนจนถึงอัตราส่วน 200:10 และ 200:20 พบว่าขนาด
อนุ ภาคกลั บ มี ข นาดใหญ่ ข ึ นทั งในสู ต รตํ า รั บ ที ใส่ ต ั ว ยา
furazolidone และ อนุ ภาคเปล่า (ตารางที 2) สาเหตุสําคัญของ
ปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึนเกิดจาก โมเลกุลของ CTAB ทีไม่ถูกดูด
ซับ ไว้ทีผิว ของอนุ ภ าคแต่ เ กิด การรวมตัว เป็ นชันทีเรีย กว่ า
diffusion layer บริเวณพืนผิวของอนุ ภาคไมเซลล์โดยจะแทรก
ส่วนทีไม่ ชอบนํ า (hydrophobic chains) เข้าไปภายในอนุ ภ าค
ส่ง ผลให้ขนาดอนุ ภ าคมีข นาดใหญ่ ข ึน แต่ ม ีค วามคงตัว ทาง
พ ล ศ า ส ต ร์ ( thermodynamic) สู ง ขึ น ( Pellosi et al., 2016;
Chaemsawang et al., 2019; Mahbub et al., 2019) ร ว ม ถึ ง
lecithin มีคุณสมบัตเิ ป็ น zwitterion ion ดังนันเมือความเข้มข้น
ของ lecithin เพิมขึนในโครงสร้างของไมเซลล์กจ็ ะเกิดแรงดึง ดูด
เข้าหากันระหว่างโมเลกุลของlecithin ทําให้การจัดเรียงโมเลกุล
ของไมเซลล์เ รียงตัวแน่ นขึน แต่ในโครงสร้างของ CTAB จะมี
เพีย งประจุ บ วกเพีย งอย่า งเดีย วดัง นั นเมือความเข้ม ข้น ของ
CTAB สูง มากๆ จะเกิด แรงผลัก (repulsion force) ระหว่ า ง
โมเลกุล ของ CTAB ทํา ให้ก ารจัดเรีย งตัว ของไมเซลล์อ ยู่ก ัน
หลวม ๆ ซึงผลให้ขนาดโมเลกุลมีลกั ษณะใหญ่ขนึ (ภาพที 6)

โดยลักษณะการเกิดเป็ นอนุ ภาคพอลิเมอริคไมเซลล์จะ
เกิดจาก poloxamer 407 ซึงเป็ น nonionic triblock copolymer
ทีประกอบไปด้ว ยส่ว นของ polyoxyethylene ซึงเป็ นส่ ว นทีมี
คุณสมบัตชิ อบนํา (hydrophilic) บริเวณปลายสายของพอลิเมอร์
ทัง 2 ฝั ง และตรงกลางมีหมู่ polyoxypropylene ซึงไม่ ชอบนํ า
(hydrophobic) เมือเกิดไมเซลล์จะเกิดการปรับโครงสร้างให้อยู่
ในรูป U-shape โดยหันปลายด้านทีชอบนํ าออกด้านนอก และ
หากมีการผสมการสารลดแรงตึงผิวร่วมเช่น lecithin หรือ CTAB
สารลดลแรงตึง ผิว นันจะแทรกตัว อยู่ร ะหว่ า งโครงสร้า งของ
poloxamer 407 โดยทัง Phospholipid และ CTAB จะหัน ด้า น
alkyl group เข้าด้านในไมเซลล์และหันด้า นทีมีประจุอ อกด้า น
นอก (ภาพที 6) และจากการทดลองไมเซลล์ทอยู
ี ่ในสารละลาย
pH 7.4 ถึง แม้ว่า lecithin จะเป็ น switterion ion แต่ ที pH 7.4
หมู่ phosphate จะแตกตัวให้ประจุลบออกมามากกว่าประจุบวก
จึงเห็นค่า zeta-potential แสดงออกมาเป็ นลบ ขณะที CTAB หมู่
quaternary amine จะแตกตัวให้ประจุบวก (Chat et al., 2011;
Chaemsawang et al., 2019) นอกจากนีการทีในอนุ ภ าคของ
สารลดแรงตึง ผิวทีมีสายยาว (long chain hydrocarbon) อย่า ง
CTAB ผสมในอนุภาคจะสามารถเพิมคุณสมบัตใิ นการกักเก็บตัว
ยาสําคัญให้สงู ขึนรวมถึงประสิทธิภาพในการแพร่ผ่านชันเซลล์
เมมเบรน (Bnyan et al., 2018)
เมือพิจารณาในด้านผลของสารลดแรงตึงผิวรวมต่อการ
กักเก็บตัวยา จะเห็นว่ายา furazolidone ซึงมีคา่ pKa 5.12 และ
มีล ัก ษณะ functional group ทีเป็ น switterion ion (ภาพที 7)
ซึงสามารถแตกตัวให้ท งประจุ
ั
บวกและลบ ที pH 7.4 ดังนันใน
ระบบไมเซลล์ทมีี ประจุบวกจาก CTAB และประจุลบจาก lecithin
จึ ง สามารถกั ก เก็ บ ตั ว ยาได้ สู ง กว่ า ไมเซลล์ ท ี เตรี ย มจาก
poloxamer เพียงอย่างเดียว เนืองจากเกิดผลของ electrostatic
force ระหว่างประจุในโมเลกุลของยากับประจุตรงข้ามของสาร
ลดแรงตึ ง ผิว ร่ ว ม เช่ น เมื อ furazolidone เจอกับ CTAB ใน
โครงสร้างของไมเซลล์ ประจุลบของ furazolidone จะเกิดแรง
adhesion force กั บ ป ร ะ จุ บ ว ก ข อ ง CTAB ทํ า ใ ห้ ตั ว ย า
furazolidone ชอบทีจะอยู่ในโครงสร้างของไมเซลล์ได้สงู ขึน โดย
จะเห็นว่ายิงความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวร่วมมากก็ยงทํ
ิ าให้
เกิดการกักเก็บได้มากซึงเกิดจากการเหนียวนํ าของประจุทแรง
ี
ขึน แต่เมือใช้เพียง poloxamer 407 เพียง ค่า zetapotential เข้า
ใกล้ศูนย์ หมายความถึงอนุ ภาคไมเซลล์นันเกิดแรง adhesion
กับสารโมเลกุลต่าง ๆ ทีมีประจุต่าง จึงทําให้ปริมาณการกักเก็บ
ตัวยา furazolidone ไม่ แตกต่ า งกัน มากเมือความเข้ม ข้น ของ
poloxamer 407 เพิมขึน
61

ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
ผลของประจุพนผิ
ื วของ พอลิเมอริคไมเซลล์แบบผสมบรรจุตวั ยาฟูราโซลิโดนสําหรับนําส่งไปเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งตับ
ปี ที 16 ฉบับที 3 ก.ค. – ก.ย. 2563
วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง และคณะ
_______________________________________________________________________________________________

ภาพที 6 ลักษณะการเกิด polymeric mixed micelle ระหว่าง poloxamer407 และ สารลดแรงตึงผิวร่วม

ภาพที 7 โครงสร้างของ furazolidone

ภาพที 8 chromatogram ของ furazolidone solution ในการทดสอบ cell uptake ที 6 ชัวโมง
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ผลการศึกษาการยับยังเซลล์มะเร็ง เมือทําการเจือจาง
ให้ต ัว ยา furazolidone มีความเข้ม ข้น อยู่ท ี 500 ไมโครกรัม /
มิลลิลติ ร เท่ากัน เมือทําการทดสอบกับเซลล์มะเร็งทัง 2 ชนิด
พบว่าการเพิมค่าการละลายด้วยระบบนําส่ง polymeric micelle
สามารถเพิมการยับยังให้กบั เซลล์มะเร็งทัง 2 ชนิดได้ โดยระบบ
ไมเซลล์ทมีี ประจุบวกจะมีประสิทธิภาพในการยับยังเซลล์มะเร็ง
มากทีสุ ด คือ เหลือ เซลล์ทีรอดชีวิต 37.92% ในเซลล์ม ะเร็ง
เต้านม และ 41.76% ในเซลล์มะเร็งตับ (ภาพที 2) อย่างไรก็ตาม
เมือพิจ ารณาทีอนุ ภ าคเปล่ า ทียัง ไม่ บรรจุต ัว ยา furazolidone
ลงไป อนุ ภาคเปล่ า ของ polymeric micelle ที เตรี ย มจาก
poloxamer 407 ผสมกับ CTAB ก็มฤี ทธิยับยังเซลล์มะเร็งทัง 2
ชนิด แต่ในขณะที poloxamer เดียว ๆ กับ poloxamer ผสมกับ
lecithin ไม่ มีความเป็ น พิษ จากรายงานมีการกล่ า วถึง CTAB
สามารถเกิด catalytic แตกตัวให้ CTA+ ซึงไปยับยังการทํางาน
ของ H+-ATPase synthase ทําให้ mitochondria ของเซลล์เกิด
apoptosis และยับยังการเกิด depolarization ของ mitochondria
นอกจากนี CTAB สามารถไปแทนที phospholipid bilayer แล้ว
เกิดเป็ นรู ทําให้เซลล์เมมเบรน (cell membrane) เกิดการรัวและ
ไม่ ค งตัว นํ า ไปสู่ก ารตายของเซลล์ (Kalbáčová et al., 2014;
Meena et al., 2017) ดั ง นั น % viability ที ล ดล ง ข อ ง สู ต ร
poloxamer : CTAB (200:20) มีผ ลมาจากความเป็ นพิษ ของ
CTAB และเมือนํ า มาบรรจุ furazolidone ลงไปก็ส ามารถเพิม
ประสิทธิภาพในการยับยังเซลล์มะเร็งให้สงู ขึนมากกว่า 50%
กา ร ศึ ก ษ า ผ ล ก า ร นํ า ส่ ง ย า furazolidone เ ข้ า สู่
เซลล์มะเร็ง ผลการทดลองในส่วนของสารละลาย furazolidone
จะพบว่าตัว ยาไม่ ส ามารถละลายในนํ าได้ต้องใช้ DMSO ช่ วย
เพิมค่าการละลาย โดยสามารถได้มากสุดเพียงแค่ประมาณ 50
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร เมือทดสอบค่ากับ uptake เข้าเซลล์มะเร็ง
กลับพบว่าตัวยา furazolidone เข้าเซลล์ได้น้อยมากทังทีเวลา 3
ชัวโมงและ 6 ชัวโมง โดยมีคา่ AUC ตํากว่า น้อยกว่า 10 นาโน
กรัม /มิล ลิล ิต ร (ภาพที 8) เมือเปรีย บเทีย บกับ ระบบนํ า ส่ ง
ไมเซลล์ จะพบว่าประจุบวกมีคณ
ุ สมบัตใิ นการนําสารเข้าเซลล์ท ี
ดีกว่าประจุลบและไม่มปี ระจุในทังเซลล์มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ตับ จากข้อมูลเบืองต้นทีพบคาดว่าประจุบวกเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การนําส่งสารโดยอาศัย electrostatic interaction ระหว่างประจุ
บวกของอนุ ภ าคกับประจุลบของเซลล์เมมเบรน (Salatin and
Yari Khosroushahi, 2017) อย่ า งไรก็ ต ามนอกจากเรืองของ
electrostatic แล้วการนําพาสารยังมีปัจจัยอีกหลาย ๆ ด้าน เช่น
receptor ทีใช้เ ป็ น cellular target หรือ ระบบประจุ ข องระบบ

นําส่งระดับนาโน (Xie et al., 2018) โดยสารทีมีประจุลบสามารถ
เหนี ยวนํ า ให้เ กิด การพาสารเข้า เซลล์ ด้ ว ยวิ ธี endocytosis
โดยเฉพาะสารทีมีประจุลบจะเกิดการ endocytosis ผ่านช่องทาง
ที เรีย กว่ า clathrine mediated endocytosis (Sokolova et al.,
2013; P.R et al., 2016) เพราะเมือพิจารณาที 6 ชัวโมง สารทีมี
ประจุ ล บกลับเกิดการ uptake ทีสูง ขึนมากกว่า กลุ่มไม่ มีประจุ
ส่วนในสูตร poloxamer 407 เดียว ๆ อาจเกิดการนําสารเข้าด้วย
วิธี endocytosis หรือ ผ่ า น active transport system ทีไม่ ไ ด้
ผ่าน receptor สําคัญในการนํ าสารเข้าเซลล์ จึงทําอัตราการนํ า
สารเข้าสู่เซลล์เกิดขึนช้ากว่าไมเซลล์ทมีี ประจุ (ภาพที 4-5) ซึง
มาจากผลของ endocytosis ตามทีกล่าวมา และเมือเปรียบเทียบ
ระหว่างประจุบวกและประจุลบทีระยะเวลา 6 ชัวโมง ไมเซลล์
ประจุบวกจะมีปริมาณตัวยาลดลง เหตุผลทีเกิดขึนอาจเกิดจาก
การที CTAB เหนียวนําให้ผนังเซลล์เมมเบรน เกิดการรัวและเริม
ตายทีระยะเวลา 6 ชัวโมง ซึงผลทีเกิด ขึนสอดคล้อ งกับ การ
ทดสอบความเป็ นพิษ ซึ งจะเห็ น ว่ า ระบบไมเซลล์ ท ีทํ า จาก
poloxamer 407 ร่ว มกับ CTAB ทํ า ให้เ กิด อัต ราการตายของ
เซลล์ได้สูง ซึงอาจเป็ นปั จจัยทีทําให้ค่าการ uptake ของตัวยา
ลดลงตําว่าไมเซลล์ประจุลบ ดังนันจะเห็นว่าถึงแม้ประจุบวกจะมี
อัตราการยับยังเซลล์มะเร็งได้ดี แต่ก็มคี วามเป็ นพิษของระบบ
นําส่งทีสูง เมือเทียบกับระบบนําส่งประจุลบและไม่มปี ระจุทไม่
ี มี
ความเป็ นพิษกับ เซลล์เท่ ากับประจุบวก (Ahmed and Narain,
2013) อย่า งไรก็ตามการศึกษาในครังนีเป็ น การศึกษาผลของ
ประจุต่อเซลล์มะเร็งเบืองต้น จําเป็ นต้องพัฒนาศึกษาต่อไปเพือ
ทราบถึงพิษของระบบนําส่งทัง 3 ระบบ กับเซลล์ปกติ หรือมีการ
พัฒนาโครงสร้างของไมเซลล์ให้มคี วามจําเพาะกับเซลล์มะเร็งให้
มากขึนเช่น การนํา poloxamer ไปเชือมต่อกับ targeting ligand
เพือให้ระบบนําส่งไปจับเฉพาะเซลล์มะเร็งเพือให้มคี วามจําเพาะ
และมีอตั ราการฆ่าเซลล์มะเร็งทีรวดเร็ว
จากผลการทดลองทังหมด ทํ าให้ส ามารถทราบถึง
กลยุทธ์ในการนําส่งยาไปยังเซลล์มะเร็ง โดยพบว่าเซลล์มะเร็ง
ตับและมะเร็งเต้านม ชอบทีจะนําสารทีมีประจุเข้าสูภ่ ายในเซลล์
มากกว่าสารทีไม่มปี ระจุ โดยประจุบวกจะให้ผลในการนําส่งยาดี
ทีสุด แต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องศึกษาความเป็ นพิษของระบบ
นํ าส่ง ทีเป็ นประจุบวกเพิมเติม หากพบว่ามีความเป็ น พิษ ต่ อ
เซลล์ปกติดว้ ยอาจเลียงมาใช้ระบบนํ าส่งทีมีประจุลบได้เช่นกัน
ดัง นันในอนาคตหากนํ าองค์ความรู้นีไปใช้พ ฒ
ั นาต่อยอดการ
นํ าส่งเคมีบําบัดตัวชนิดอืน ๆ ก็จะสามารถประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคมะเร็งได้ดยี งขึ
ิ น
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