51361210 : MAJOR : PHARMACEUTICAL SCIENCES
KEY WORDS : CHITOSAN GLUTAMATE/ SODIUM TAURODEOXYCHOLATE/ DRUG
PERMEATION/ 5-AMINOSALICYLIC ACID/ PORCINE COLON
URAIWAN PONGPIRIYAJIT : EFFECTS OF CHITOSAN GLUTAMATE AND
SODIUM TAURODEOXYCHOLATE ON PERMEATION OF 5-AMINOSALICYLIC ACID
THROUGH

PORCINE

COLON. THESIS ADVISOR

: ASSOC. PROF. JURAIRAT

NUNTHANID, Ph.D. 94 pp.

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
-5

from 1.033+0.169 to 1.596+0.0.364, 1.992+0.126 and 2.352+0.414 (x 10 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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คาสาคัญ : ไคโตซานกลูทาเมต/ โซเดียมทอโรดีออกซีโคเลต/ การซึมผ่านยา/ 5 – อะมิโนซาลิซยั ลิก
แอซิด/ ลาไส้ใหญ่สุกร
อุไรวรรณ พงศ์พิริยะจิต : ผลของไคโตซานกลูทาเมตและโซเดียมทอโรดีออกซีโคเลต
ต่อการซึ มผ่านของยากรด 5 – อะมิโนซาลิซยั ลิก ผ่านลาไส้ใหญ่สุกร. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
: ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช. 94 หน้า.
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของพอลิเมอร์ ได้แก่ ไคโตซานกลูทาเมต (CSG)
และเกลือน้ าดี ได้แก่ โซเดียมทอโรดีออกซี โคเลต (NaTDC) ต่อการซึ มผ่านของยากรด 5 – อะมิโน
ซาลิซยั ลิก (5-ASA) ซึ่ งเป็ นยาที่มีการซึ มผ่านต่า ผ่านลาไส้ใหญ่สุกร แบบภายนอกร่ างกาย โดยใช้
CSG และ NaTDC ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน คือร้อยละ 0.01 0.5 และ 2.0 โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร
จากนั้นทดสอบการซึ มผ่านของยา ผ่านผนังลาไส้ใหญ่สุกร ด้วยอุปกรณ์ side by side diffusion cells
โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 37+0.5 องศาเซลเซี ยส เก็บตัวอย่างทุก 30 นาที จนครบ 4 ชัว่ โมง จากนั้น
วิเคราะห์หาปริ มาณยาด้วยเครื่ องโครมาโทกราฟี แบบของเหลวสมรรถนะสู ง ทั้งนี้ ได้ทาการทดสอบ
ความสมบูรณ์ ในการจัดเรี ยงตัวของเซลล์เยื่อบุผนังลาไส้โดยการวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้ า
รวมถึ ง ทดสอบความมีชีวิตของเซลล์เยื่อบุ ผนังลาไส้ ด้วยเทคนิ คการหาปริ มาณสารเอ็มทีที และ
ทดสอบการรั่วของเซลล์เยื่อบุ ผนังลาไส้ ด้วยการทดสอบการซึ มผ่านของสารฟี นอลเรด ผลการ
ทดลองพบว่า การซึ ม ผ่า นของยาผ่า นล าไส้ ใ หญ่ สุ ก รเป็ นแบบจลนพลศาสตร์ อ ันดับ ศู น ย์ โดย
NaTDC สามารถเพิ่มการซึ มผ่านยา 5-ASA ได้อย่างมีนยั สาคัญ การเพิ่มความเข้มข้นของ NaTDC มี
ผลทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สภาพให้ซึมผ่านได้ (Papp) ของยา 5-ASA เพิ่มขึ้น จาก 1.033+0.169 เป็ น
1.596+0.364 1.992+0.126 และ 2.352+0.414 (x 10-5cm/s) เมื่อใช้ NaTDC ที่ความเข้มข้นร้อยละ
0.01 0.5 และ 2 โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร ตามลาดับ จากผลการทดลองพบว่าทั้ง CSG และ NaTDC
สามารถเปิ ดช่องว่างระหว่างเซลล์ (tight junctions) ของเยือ่ บุผนังลาไส้ใหญ่ได้ โดยไม่มีอนั ตรายต่อ
เซลล์เยื่อบุผนังลาไส้ อย่างไรก็ตาม พบว่า CSG ไม่สามารถเพิ่มการซึ มผ่านของยา เนื่องจาก CSG
เกิดอันตรกิริยากับยา 5-ASA
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