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พอลิเมอรที่มีคุณสมบัติยึดติดเยื่อเมือกสามารถนําไปใชเพื่อเพิ่มระยะเวลาของรูปแบบยาในทางเดิน
อาหารและเพิ่มการดูดซึมยาเขาสูกระแสเลือด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติการยึดติดเยื่อเมือกของ
เพคตินชนิดตางๆ โดยใชวิธีการทดสอบกับเนื้อเยื่อสัตวทดลองแบบภายนอกรางกาย ดวยเครื่องวิเคราะหลักษณะ
เนื้อสัมผัส เพื่อศึกษากลไกการยึดติดเยื่อเมือกของเพคตินตามทฤษฎีตางๆ รวมทั้งออกแบบและประเมินผล
รูปแบบยาเตรียมชนิดยึดติดเยื่อเมือกที่ใชเพคตินเปนสวนประกอบ ผลการวิจัยพบวาเพคตินมีคุณสมบัติยึดติดเยื่อ
เมือกในทางเดินอาหารโดยสามารถยึดติดเยื่อเมือกในลําไสใหญไดดีที่สุด สวนการยึดติดในกระพุงแกมจะมีคา
มากเมื่อเพคตินอยูในสภาวะแหง นอกจากนั้นคุณสมบัติการยึดติดเยื่อเมือกของเพคตินเรียงลําดับตามรอยละของ
หมูเอสเทอรในโครงสรางและน้ําหนักโมเลกุลจากมากไปนอย เพคตินเปยกไดมากขึ้นเมื่อรอยละของหมูเอสเทอร
ในโครงสรางลดลงนั่นคือมีหมูที่ชอบน้ําเพิ่มขึ้น พารามิเตอรเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการไหลมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อผสม   
เพคตินกับมิวซิน ช้ีใหเห็นวาเกิดอันตรกิริยาระหวางเพคตินกับมิวซินเปนผลจากการพันกันของสายโซโมเลกุล  
ผลการศึกษาโดยใชอินฟราเรดสเปกโทรสโกปพบวาน้ําจากสารกระจายตัวของมิวซินสามารถแพรผานแผนฟลม
เพคตินและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับสายโซของเพคตินซึ่งสามารถยืนยันไดจากภาพถายจากกลองจุลทรรศนแบบ
แรงอะตอม สวนการศึกษาโดยการวัดศักยไฟฟาที่พ้ืนผิวพบวาทั้งเพคติน มิวซินและของผสมระหวางเพคตินกับ
มิวซินซึ่งมีประจุเปนลบ  ช้ีใหเห็นวาการเกิดอันตรกิริยาระหวางเพคตินกับมิวซินไมใชผลจากการดึงดูดกันของ
ประจุไฟฟา  รูปแบบยาที่เตรียมขึ้นคือสารประกอบเชิงซอนของเพคตินและลิโพโซม โดยการผสมสารละลาย    
เพคตินกับลิโพโซมประจุบวก หลังจากใหสารประกอบเชิงซอนที่บรรจุสารเรืองแสงในหนูทดลองผานทางปาก
และตัดช้ินเนื้อทางเดินอาหารมาตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนรวมแสงเลเซอรแบบสองกราดพบวาบริเวณลําไส
เล็กมีสารเรืองแสงมากกวาบริเวณอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับหนูทดลองที่ไดรับสารเรืองแสงในรูปสารละลายและรูป 
ลิโพโซมที่ไมมีเพคตินแมวาจะผานไปแลว 6 ช่ัวโมง สวนผลทางเภสัชวิทยาเมื่อใหสารประกอบเชิงซอนที่มียา
แคลซิโทนินในหนูพบวาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใหแคลซิโทนินในรูป
สารละลาย 

บทสรุป เพคตินมีคุณสมบัติยึดติดเยื่อเมือกในทางเดินอาหาร โดยมีกลไกที่เกี่ยวของคือ ในขั้นแรก       
เพคตินจะเกิดการเปยกและพองตัวทําใหสัมผัสกับช้ันเยื่อเมือก จากนั้นสายโซโมเลกุลของเพคตินและมิวซินจะ
พันกัน แพรเขาหากันและอาจเกิดพันธะไฮโดรเจนหรือพันธะอื่นๆ ระหวางสายโซในขั้นตอนสุดทาย  การเลือก
ชนิดของเพคตินที่เหมาะสมอาจจะชวยใหรูปแบบยาสามารถยึดติดเยื่อเมือกในบริเวณที่ตองการใหมีการดูดซึมยา
ได 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร       ปการศึกษา 2549 
ลายมือช่ือนักศึกษา  ……………………………………………….. 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  1...……….….….……2 ..……..……...……… 3 ..………………..….… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 v

45353902: MAJOR: PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY  
KEYWORD: PECTIN, MUCOADHESION, MUCOADHESIVE PROPERTIES, GASTRO-

INTESTINAL TRACT 
 NARTAYA THIRAWONG: MUCOADHESIVE PROPERTIES OF PECTINS AND 
THEIR MECHANISMS. THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF. PORNSAK 
SRIAMORNSAK, Ph.D., ASSOC. PROF. JURAIRAT NUNTHANID, Ph.D. AND ASSOC. 
PROF. SATIT PUTTIPIPATKHACHORN, Ph.D. 191 pp. 

Mucoadhesive polymers have been used to increase drug retention time and improve 
bioavailability of dosage forms. The objectives of this study were to investigate the 
mucoadhesive properties of various pectins using a texture analyzer, and the mucoadhesive 
mechanisms with several techniques. The pectin-based mucoadhesive dosage form was also 
designed and evaluated. The results demonstrated the mucoadhesive properties of pectin 
against GI mucosa with the strongest mucoadhesion in large intestine. For buccal tissue, dry 
pectin discs showed stronger adhesion than wet ones. Moreover, mucoadhesive performance 
of pectins largely depended on their characteristics, i.e., degree of esterification and molecular 
weight. The wetting behavior of pectin surfaces increased with the decreased degree of 
esterification, indicating hydrophilic nature of the molecules. The rheological parameters 
increased after mixing of pectin and mucin indicating the interaction between pectin and 
mucin due to physical entanglement. Infrared spectra showed that water from mucin 
dispersion could diffuse through pectin films and formed H-bond with pectin molecules. The 
atomic force micrographs demonstrated physical morphology of the interaction. The study of 
surface charge properties showed that pectin, mucin and the pectin-mucin mixture were 
negative charge, indicating that the interaction between pectin and mucin was not due to the 
electrostatic attraction. Pectin-liposome complexes (PLCs) were prepared by mixing cationic 
liposomes with pectin solution. Fluorescein isothiocyanate-dextran with molecular weight of 
4300 Da (FD4) loaded PLCs were then intragastrically administered to male Wistar rat. The 
rat GI tissues were excised and observed under confocal laser scanning microscopy. High 
intensities of FD4 were found in rat’s small intestine even after 6 h of an oral administration 
of FD4-loaded PLCs, compared to FD4 solution and FD4-loaded cationic liposomes. The 
pharmacological effect of PLCs containing calcitonin was also investigated and found that 
blood calcium concentration was decreased after administration of PLCs containing calcitonin 
into rat, compared to calcitonin solution. 

In conclusion, pectin showed mucoadhesive performance with GI mucosa. The 
mechanisms involved mucoadhesive properties of pectin are the wetting and swelling of 
pectin to intimate contact with mucin in mucus layer in the initial step. Consequently, pectin 
and mucin chains are physical entangled and diffused into each other to form gel network. H-
bonding or other interactions may then form in the final step of the interaction. The selection 
of suitable pectin as a mucoadhesive material may help to retain the dosage form at its site of 
application.  
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