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 The aim of this study was to formulate the cationic niosomes containing novel synthesized 

cationic lipids which can mediate high gene/siRNA transfection, as well as low cytotoxicity in vitro. 

In the preliminary study, cationic liposomes were formulated for screening of the structure-

transfection activity relationship of the cationic lipids. The in vitro gene transfection of the cationic 

liposomes was performed on a human cervical carcinoma cell line (HeLa cells) using the pDNA 

encoding green fluorescent protein (pEGFP-C2). To find out an optimal niosomes formulation 

which has similar physical characteristics with liposomes, the niosomes containing non-ionic 

surfactants (Tween 20, Tween 80, Span20 and Span 80) and cholesterol were formulated in 

various ratios and the turbidity at 400 nm as well as particle size of niosomes were assayed and 

compared to liposomes. Six spermine-cationic lipids with differences in hydrophobic part; number 

of acyl chain (2 tails and 4 tails) and acyl chain length (C14, C16 and C18) were chosen to prepare 

cationic niosomes. The cationic niosomes containing Span20: cholesterol: spermine-cationic lipid 

(2.5: 2.5: 1 mM) were successfully prepared and used for gene/siRNA delivery. Gene transfection 

mediated by cationic niosomes was affected by cationic lipid structure, as well as weight ratio of 

niosomes/DNA. High transfection efficiency observed in HeLa cells was resulted from cationic 

niosomes composed of spermine-derivative cationic lipids which are N1,N1-dimyristeroyloxyethyl-

spermine (A10) and Tetra- (N1, N1, N14, N14-steroyloxyethyl)-spermine (A29) at weight ratio of 10 

for both lipids. The cationic niosomes also showed low cytotoxicity, as well as haemolytic effect. In 

addition, these cationic niosomes could be form complex with siRNA and induced GFP gene 

silencing in HeLa cells stably expressing green fluorescent protein (EGFP). The possible cellular 

uptake mechanisms of the cationic niosomes were evaluated using inhibitors on various endocytic 

pathways. Results from this study implied that the niosomes/DNA complexes might be internalized 

predominantly by caveolae- and clathrin-independent pathway. After internalized, the acidification 

of endosome-lysosome system is required for pH-dependent endosomal escape, and thus 

believed to entry nucleus during mitosis cell division, finally gene expression occurs. The physical 

stability study in terms of size and zeta potential measurement revealed that these cationic niosomes were 

physically stable at 4 °C for 1 month. Consequently, the cationic niosomes show a promising potential as 

gene/siRNA carriers in vitro. 
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 การศึกษาในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอืตงัตาํรับนิโอโซมประจุบวกทีมีลิพดิประจุบวกสังเคราะห์ชนิดใหม่ ซึงมี
ประสิทธิภาพสูงในการนาํส่งยนี/เอสไออาร์เอน็เอเขา้สู่เซลลเ์พาะเลียง รวมทงัมีความเป็นพษิต่อเซลลต์าํ ในการทดสอบเบืองตน้
ไดเ้ตรียมตาํรับลิโพโซมประจุบวก เพอืนาํมาใชท้ดสอบหาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างทางเคมีของลิพดิประจุบวกกบั
ความสามารถในการถ่ายโอนยนีเขา้สู่เซลล ์ ในการศึกษาการถ่ายโอน ยนีเขา้สู่เซลลเ์พาะเลียงของลิโพโซมประจุบวกนนั ศึกษา
ในเซลลเ์พาะเลียง human cervical carcinoma cells (HeLa cells) โดยใชพ้ลาสมิดดีเอน็เอทีสามารถแปลรหสัไดเ้ป็น green 

fluorescent protein (pEGFP-C2)  การศึกษาเบืองตน้เพอืหาสูตรตาํรับนิโอโซมทีเหมาะสมซึงมีคุณสมบติัทางกายภาพคลา้ยคลึง
กบัลิโพโซม เตรียมตาํรับนิโอโซมซึงประกอบดว้ยสารลดแรงตึงผวิชนิดไม่มีประจุ (Tween 20, Tween 80, Span 20 และ Span 

80) และคอเรสเตอรอลทีอตัราส่วนต่างๆ โดยทาํการวเิคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพของนิโอโซม ไดแ้ก่ ความขุ่นทีความยาว
คลืน  นาโนเมตรและขนาดอนุภาคเปรียบเทียบกบัลิโพโซม จากนนัไดค้ดัเลือกลิพดิประจุบวกชนิดทีเป็นอนุพนัธ์สเปอร์มีน
จาํนวน  ชนิด ทีมีความแตกต่างกนัในส่วนโครงสร้างทีไม่ชอบนาํ ไดแ้ก่ จาํนวนสายไฮโดรคาร์บอน (2 สาย และ4 สาย) และ 
ความยาวของสายไฮโดรคาร์บอน (C14 C16 และC18) เพอืนาํมาเตรียมเป็นนิโอโซมประจุบวก สามารถเตรียมนิโอโซมประจุ
บวกไดส้าํเร็จโดยประกอบดว้ย Span20 คอเรสเตอรอล และลิพดิประจุบวกอนุพนัธ์สเปอร์มีน (อตัราส่วน 2.5:2.5:1 มิลลิโม
ลาร์) และใชใ้นการนาํส่งยนี/เอสไออาร์เอน็เอได ้ ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการถ่ายโอนยนีโดยอาศยัตวัพาทีเป็นนิโอโซมประจุบวก 
ไดแ้ก่ โครงสร้างของลิพดิประจุบวกและอตัราส่วนของนิโอโซมต่อดีเอน็เอ พบวา่นิโอโซมประจุบวก  ชนิด ทีประกอบดว้ย
ลิพดิประจุบวกอนุพนัธ์สเปอร์มีน N1,N1-dimyristeroyloxyethyl-spermine (A10) และ Tetra- (N1, N1, N14, N14-steroyloxyethyl)-

spermine (A29) มีประสิทธิภาพในการถ่ายโอนยนีเขา้สู่เซลล ์ HeLa ดีทีสุด เมือใชอ้ตัราส่วนนิโอโซมต่อดีเอน็เอโดยนาํหนกั
ของเท่ากบั 10 โดยนิโอโซมประจุบวกดงักล่าวยงัมีความเป็นพษิต่อเซลล ์ และความสามารถในการทาํใหเ้มด็เลือดแดงแตกทีตาํ 
นอกจากนี นิโอโซมประจุบวกทงั  ชนิดนียงัสามารถเกิดสารประกอบเชิงซอ้นกบัเอสไออาร์เอน็เอไดแ้ละยงัสามารถเหนียวนาํ
ใหเ้กิดการยบัยงัการทาํงานของยนี GFP ในเซลลเ์พาะเลียง HeLa cells stably expressing green fluorescent protein (EGFP)  ได้
อีกดว้ย จากการทดสอบกลไกการนาํส่งยนีเขา้สู่เซลลข์องนิโอโซมประจุบวก โดยใชส้ารยบัยงัการเขา้สู่เซลลโ์ดยผา่น
กระบวนการเอนโดไซโตซิสชนิดต่างๆ  พบวา่ สารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งนิโอโซมประจุบวกกบัดีเอน็เอ อาจนาํเขา้สู่เซลล์
โดยผา่นกระบวนการหลกัคือ  caveolae- และ clathrin-independent เมือเขา้สู่เซลลแ์ลว้จะตอ้งเกิด acidification of endosome-

lysosome system ซึงจาํเป็นต่อการหลบหนีออกจากเอนโดโซม จากนนัจึงเคลือนทีเขา้สู่นิวเคลียสในระหวา่งทีเซลลเ์กิดการ
แบ่งตวัแบบไมโตซิส และเกิดการแสดงออกของยนีในทีสุด การศึกษาความคงตวัทางกายภาพโดยวดัขนาดอนุภาคและประจุ
บนพนืผวิของนิโอโซม พบวา่มีความคงตวัดีเมือเกบ็ทีอุณหภมิู 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันนันิโอโซม
ประจุบวกทีพฒันาขึนนีมีศกัยภาพสาํหรับใชใ้นการนาํส่งยนี/เอสไออาร์เอน็เอเขา้สู่เซลลเ์พาะเลียงได ้
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