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 The objective of this research was to study effects of the polymer, chitosan 

glutamate (CSG), and the bile salt, sodium taurodeoxycholate (NaTDC), on in vitro 

permeation of 5-aminosalicylic acid (5-ASA), a poor absorption drug, through porcine colon. 

CSG and NaTDC at various concentrations of 0.01, 0.5 and 2.0 %w/v were used in the 

permeation study. The drug permeation was performed through freshly isolated porcine colon 

epithelium mounted in side by side diffusion cells. The temperature was controlled at 37+0.5
 

o
C. The samples were collected every 30 minutes until 4 hours and the amount of drug was 

analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC). The cell integrity of isolated 

colon epithelium was determined by measurement of transepithelial electrical resistance 

(TEER). The tissue viability was investigated by MTT assay and the leakage of the epithelium 

was also evaluated by permeation test of phenol red. The results indicated that the 

permeation of the drug through porcine colon was zero order kinetics. NaTDC significantly 

enhanced the permeability of 5-ASA. The drug permeability coefficient (Papp) was increased 

from 1.033+0.169 to 1.596+0.0.364, 1.992+0.126 and 2.352+0.414 (x 10
-5

cm/s) when using 

NaTDC at the concentration of 0.01, 0.5 and of 2.0 %w/v, respectively. The results indicated 

that the both of CSG and NaTDC could open tight junctions of the epithelium without any sign 

of epithelial damage. However, the CSG could not enhance the drug permeation since there 

was interaction between CSG and 5-ASA. 
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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของพอลิเมอร์ ไดแ้ก่ ไคโตซานกลูทาเมต (CSG) 
และเกลือน ้ าดี ไดแ้ก่ โซเดียมทอโรดีออกซีโคเลต (NaTDC) ต่อการซึมผา่นของยากรด 5 – อะมิโน
ซาลิซยัลิก (5-ASA) ซ่ึงเป็นยาท่ีมีการซึมผา่นต ่า ผา่นล าไส้ใหญ่สุกร แบบภายนอกร่างกาย โดยใช ้
CSG และ NaTDC ความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกนั คือร้อยละ 0.01 0.5 และ 2.0 โดยน ้ าหนกัต่อปริมาตร 
จากนั้นทดสอบการซึมผา่นของยา ผา่นผนงัล าไส้ใหญ่สุกร ดว้ยอุปกรณ์ side by side diffusion cells 
โดยควบคุมอุณหภูมิท่ี 37+0.5 องศาเซลเซียส เก็บตวัอยา่งทุก 30 นาที จนครบ 4 ชัว่โมง จากนั้น
วเิคราะห์หาปริมาณยาดว้ยเคร่ืองโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง ทั้งน้ีไดท้  าการทดสอบ
ความสมบูรณ์ในการจดัเรียงตวัของเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้โดยการวดัค่าความตา้นทานทางไฟฟ้า 
รวมถึงทดสอบความมีชีวิตของเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้ด้วยเทคนิคการหาปริมาณสารเอ็มทีทีและ
ทดสอบการร่ัวของเซลล์เยื่อบุผนังล าไส้ ด้วยการทดสอบการซึมผ่านของสารฟีนอลเรด ผลการ
ทดลองพบว่าการซึมผ่านของยาผ่านล าไส้ใหญ่สุกรเป็นแบบจลนพลศาสตร์อันดับศูนย์ โดย 
NaTDC สามารถเพิ่มการซึมผา่นยา 5-ASA ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั การเพิ่มความเขม้ขน้ของ NaTDC มี
ผลท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิสภาพให้ซึมผ่านได ้ (Papp) ของยา 5-ASA เพิ่มข้ึน จาก 1.033+0.169 เป็น 
1.596+0.364 1.992+0.126 และ 2.352+0.414 (x 10-5cm/s) เม่ือใช ้ NaTDC ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 
0.01 0.5 และ 2 โดยน ้ าหนกัต่อปริมาตร ตามล าดบั จากผลการทดลองพบวา่ทั้ง CSG และ NaTDC 
สามารถเปิดช่องวา่งระหวา่งเซลล ์(tight junctions) ของเยือ่บุผนงัล าไส้ใหญ่ได ้โดยไม่มีอนัตรายต่อ
เซลล์เยื่อบุผนงัล าไส้ อยา่งไรก็ตาม พบวา่ CSG ไม่สามารถเพิ่มการซึมผา่นของยา เน่ืองจาก CSG 
เกิดอนัตรกิริยากบัยา 5-ASA 
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