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  Colorectal cancer (CRC) is the third major causes of death worldwide that 

represents a serious health concern. Doxorubicin (DOX) is an effective chemotherapeutic 

agent ordinarily used for the treatment of CRC. However, the therapeutic potential of 

DOX has been restricted by its toxicities, especially is cardiotoxicity. In order to 

overcome this limitation, DOX-loaded pH responsive dextrin nanogels (DNGs) were 

developed in this study. DOX-loaded DNGs were fabricated by emulsion cross-linking 

technique using formaldehyde or glyoxal as a cross-linking agent to form pH-sensitive 

bond. The obtained empty DNGs and DOX-loaded DNGs showed slightly negative 

charge on surface with nano -sized. The in vitro release results demonstrated pH-

dependent drug release properties of DOX-loaded DNGs that drug release was slow at 

neutral pH but increased significantly in acidic medium. An in vitro antitumor activity of 

empty and DOX-loaded DNG against human osteosarcoma cells, 143B, and two 

commonly used colorectal cancer cells, i.e., CT26 and HT29, demonstrated an enhanced 

cytotoxicity in cell viability studies compared to free DOX. Nevertheless, the cytotoxicity 

in two normal cell lines, i.e., mesenchymal stem cells (MSCs) and cardiomyocytes 

(H9c2) was lower than that of free DOX. Intracellular uptake studies indicated that the 

DOX-loaded DNGs could efficiently deliver DOX into the nuclei. Furthermore, the 

antitumor efficacy of DOX-loaded DNGs was higher than free DOX against an in vivo 

colorectal cancer tumor. The success of pH-responsive DNGs for in vivo DOX delivery 

suggested that DNGs are highly effective drug carriers for colorectal cancer treatment.   
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 สมกมล  แมน้จนัทร์ : นาโนเจลเดกซ์ตรินชนิดตอบสนองต่อพีเอชสาํหรับนาํส่งยาตา้นมะเร็งลาํไส้
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 โรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอนัดบั 3 ของผูป่้วยโรคมะเร็งทวั
โลก ด๊อกโซรูบิซินเป็นยาเคมีบาํบดั นํามารักษาโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามการใชด๊้อกโซรูบินซินสําหรับรักษาโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนักยงัมีขอ้จาํกดัได้แก่ การ
เกิดผลขา้งเคียงต่อผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยงิความเป็นพิษต่อระบบหัวใจ เพือทีจะเอาชนะขอ้จาํกดัดงักล่าว นาโน
เจลเดกซ์ตรินชนิดตอบสนองต่อพีเอชสําหรับบรรจุยาด๊อกโซรูบิซินจึกถูกพฒันาขึนในการศึกษานี เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการรักษาและลดผลขา้งเคียงของยา นาโนเจลเดกซ์ตรินเตรียมโดยใชเ้ทคนิคการเชือมขวางภายใน
หยดอิมลัชนัขนาดเลก็ ซึงใชฟ้อร์มลัดีไฮดห์รือไกลอ๊อกซอลเป็นสารเชือมขวางเพือทาํให้เกิดพนัธะทีตอบสนอง
ต่อค่าพีเอช นาโนเจลเดกซ์ตรินทีเตรียมไดท้งัทีไม่บรรจุ และบรรจุตวัยาด๊อกโซรูบิซินมี ขนาดอนุภาคในระดบันา
โนเมตร และมีประจุทีพืนผิวอนุภาคเป็นลบเล็กน้อย ผลการศึกษาการปลดปล่อยตวัยาในหลอดทดลองแสดงถึง
สมบติัของนาโนเจลเดกซ์ตรินทีสามารถปลดปล่อยตวัยาตามการเปลียนแปลงของค่าพีเอช โดยยาปลดปล่อย
ออกมาไดช้า้เมืออยูใ่นสารละลายทีมีความเป็นกลาง แต่ปลดปล่อยไดม้ากขึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติเมืออยู่ใน
สารละลายทีมีความเป็นกรด ฤทธิตา้นมะเร็งในหลอดทดลองของนาโนเจลเดกซ์ตรินทงัทีไม่บรรจุและบรรจุตวั
ยาด๊อกโซรูบิซินต่อเซลลม์ะเร็งกระดูกของมนุษย ์(143B) และมะเร็งลาํไส้ใหญ่ของคน  (HT29) และหนู (CT26) แสดง
ใหเ้ห็นว่านาโนเจลเดกซ์ตรินทงัทีไม่บรรจุและบรรจุตวัยาด๊อกโซรูบิซินเพิมความเป็นพิษต่อเซลลเ์มือเปรียบเทียบ
กบัยาด๊อกโซรูบิซินอิสระ นอกจากนีความเป็นพิษต่อเซลลป์กติสองชนิด ไดแ้ก่ เซลลต์น้กาํเนิดมีเซนคยัมลั (MSCs) 

และเซลลก์ลา้มเนือหวัใจ (H9c2) ตาํกว่ายาด๊อกโซรูบิซินอิสระ การศึกษาความสามารถเขา้สู่เซลล์ชีให้เห็นว่านาโน
เจลเดกซ์ตรินสามารถนาํยาด๊อกโซรูบิซินเขา้สู่นิวเครียสของเซลลไ์ด ้นอกจากนีของนาโนเจลเดกซ์ตรินทีบรรจุตวั
ยาด๊อกโซรูบิซินมีประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งในสัตว์ทดลองสูงกว่า ยาด๊อกโซรูบิซินเพียงอย่างเดียว 
ความสาํเร็จของนาโนเจลเดกซ์ตรินชนิดตอบสนองต่อพีเอชในการนาํส่งยาด๊อกโซรูบิซินในสัตว์ทดลองชีให้เห็น
ว่านาโนเจลเดกซ์ตรินเป็นตวันาํพายาทีมีประสิทธิภาพสูงสาํหรับการรักษาโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั 
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