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 The potential of using two natural polymers (chitosan and shellac) for the 
formation of nanoparticles by the process of ionic cross-linking to encapsulate bovine serum 
albumin (BSA), a model protein was investigated. Both polymers were in salt form ie; chitosan 
glutamate (CG) and various hydrolysis times of shellac (HY) in ammonium salt form. 
Depending on the concentrations of CG, HY and BSA including pH adjustment and various 
hydrolysis times of shellac, three physical states – nanoparticle, aggregation, and solution 
could be observed as a result of the electrostatic force. The formation of nanoparticles was 
due to the balance between the repulsion force and attractive force while the imbalance 
between both forces resulted in the formation of aggregation and solution. The fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR), differential scanning calorimetry (DSC), differential 
thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD) and simultaneous XRD–DSC measurement 
were applied to prove the nanoparticle formation. The particle size was characterized by the 
light scattering technique and was found in the range between 100 and 300 nm. The 
morphology of the particles, detected by transmission electron microscopy (TEM) and 
scanning electron microscope (SEM) were spherical shape. The result showed that the zeta 
potential of the nanoparticles possessed positive charges. The concentrations of CG, HY and 
BSA including pH adjustment and various hydrolysis times of shellac had an influence on the 
physicochemical properties of the nanoparticles such as the particle size, the zeta potential, 
the encapsulation, the loading efficiencies and the cumulative release. The enteric coated 
capsule was used to protect the nanoparticle in SGF pH 2.0 medium and the BSA from the 
nanoparticles were gradual released in SIF pH 6.8 and 7.4. The MTT assay was used for 
cytotoxicity test and the various concentrations of sample, pH adjustment, and incubation time 
had an influence on the cell viability. The uptake of the nanoparticles via the Caco-2 cell was 
significantly higher than in solution form. The nanoparticles could be kept at least 3 months in 
dried form at 4C by using glucose and trehalose as a cryoprotectant. The nanoparticle 
formation was evaluated for the structure conformation of BSA after freeze drying process 
and after stability test by using gel electrophoresis, proving that the conformation of BSA did 
not change in any test conditions. In conclusion, HY could be applied as natural polyanion for 
polyelectrolyte complex. CG and HY, the natural polymers, are potentially useful polymers for 
the nanoparticulate carrier as protein and drug delivery systems. Therefore, this nanoparticle 
can be a potential carrier for further development for oral protein drug delivery system.  
 
 

 
 
 
 

Program of Pharmaceutical Technology                         Graduate School, Silpakorn University  

Student’s signature ………………..………..…                                            Academic year 2012 

Thesis advisors’ signature 1…………..…...................……… 2…………..….………………….…  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



v 
 

50353802 : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

คําสําคัญ : เชลแล็ก/ไคโตแซน กลูตาเมท/โปรตีน/พอลิอิเลคโทรไลท ์คอมเพล็กซ์/นาโนพาร์ทิเคิล  

 ปกรณ์ ไกรสิทธิ ์ : การเกิดอนุภาคนาโนโดยการใช้สารพอลิอิเลคโทรไลท์ระหว่างไคโตแซนกลูตา

เมทและเชลแล็กเป็นสารประกอบเพื่อใช้ในระบบนําส่งโปรตีน. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.มานี 

เหลืองธนะอนันต ์และ Prof.Dr. Katsuhide Terada. 209 หน้า. 

 

 การศึกษานี ้ เป็นการศึกษาศักยภาพในการใช้พอลิเมอร์จากสารธรรมชาติ 2 ชนิด คือไคโตแซนและ

เชลแล็กสําหรับการก่อรูปเป็นนาโนพาร์ทิเคิลด้วยวิธีไอออนิคครอสลิ ้งค์เพื่อกักเก็บโบไวน์ซีรัมอัลบูมินซึง่เป็น

โปรตีนต้นแบบ ความเข้มข้นของ ไคโตแซน กลูตาเมท (CG), เชลแล็ก  (HY) และ BSA รวมถึงการปรับ pH และ

ระยะเวลาในการทําให้เชลแล็กมีขนาดเล็กลงส่งผลให้เกิดสถานะทางกายภาพดังนี ้  คือ นาโนพาร์ทิเคิล การ

ตกตะกอนของอนุภาค และสารละลาย ซึ่ งแต่ละสถานะขึ ้นอยู่กับแรงทางประจุไฟฟ้า แรงทางประจุไฟฟ้าระหว่าง

แรงผลักและแรงดูดท่ีสมดุลกันส่งผลให้สามารถเกิดเป็นนาโนพาร์ทิเคิลได้ ขณะท่ีความไม่สมดุลของแรงทั ้ ง 2 จะ

ทําให้เกิดการตกตะกอนและสารละลาย การวัด FTIR, DSC, DTA, XRD และ simultaneous XRD–DSC ใช้

สําหรับพิสูจน์การเกิดนาโนพาร์ทิเคิลดังกล่าว ขนาดของอนุภาคท่ีได้อยู่ในช่วงของ 100 ถึง 300 นาโนเมตรโดย

การวัดด้วยเทคนิคการกระเจิงแสง ส่วนรูปร่างของอนุภาคท่ีได้จะมีลักษณะเป็นทรงกลมโดยใชก้ล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน (TEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ค่าศักย์ไฟฟ้าของอนุภาค

นาโนท่ีได้ก็แสดงความเป็นประจุบวก ความเข้มข้นของ ไคโตแซน กลูตาเมท เชลแล็ก และ โบไวน์ซีรัมอัลบูมิน 

รวมถึงการปรับค่า pH และ ระยะเวลาในการทําให้เชลแล็กมีขนาดเล็กลงล้วนมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติทางเคมี

กายภาพของนาโนพาร์ทิเคิล เช่น ขนาดอนุภาค ค่าศักย์ไฟฟ้าของอนุภาค การกักเก็บโปรตีน และผลรวมของการ

ปลดปล่อย นาโนพาร์ทิเคิลท่ีเตรียมได้ย ังถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลท่ีเคลือบป้องกันสภาวะเลียนแบบในกระเพาะ

อาหารท่ี pH 2.0 และค่อยถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆท่ีสภาวะเลียนแบบลําไส้ท่ี pH 6.0 และ 7.4 แล้วทําการวิเคราะห์

ความเป็นพิษของเซลลด์้วยวธีิ MTT โดยผลของความเข้มข้นของสาร ผลของ pH และระยะเวลาในการบ่ม ล้วนมี

อิทธิพลต่อความมีชีวิตรอดของเซลล์ การดูดซึมของนาโนพาร์ทิเคิลผ่านเซลล์มีค่าสูงกว่ารูปแบบสารละลายอย่างมี

นัยสําคัญ นาโนพาร์ทิเคิลสามารถเก็บในรูปของผงแห้งท่ีอุณหภูมิ 4C โดยใช้ กลูโคส และเทรฮะโลส เป็นสาร

ป้องกันอนุภาคไม่ให้ถูกทําลายด้วยนํ ้ าแข็ง โครงสร้างของโบไวน์ซีรัมอัลบูมินหลังจากผ่านกระบวนการทําให้

แห้งด้วยความเย็นและกระบวนการก่อให้เกิดนาโนพาร์ทิเคิลไม่ทําให้โครงสร้างของโบไวน์ซีรัมอัลบูมิน

เปลี่ยนแปลงไปโดยทดสอบด้วยวิธี เจลอิเล็กโทรโฟเรซิส จากท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า เชลแล็กซึ่ งเป็นสารธรรมชาติ

ท่ีมีประจุลบสามารถใช้เป็นสารพอลิอิเลก็โทรไลต์ในการเกิดสารประกอบ โดยทั ้ งไคโตแซน กลูตาเมท และ 

เชลแล็ก ซึง่เป็นสารธรรมชาติสามารถใช้เป็นตัวพาในระดับนาโนเพื่อนําส่งโปรตีนและยา ดังนั ้นนาโนพาร์ทิเคิล

ท่ีได้จากสารทั ้งสองตัวจึงสามารถพัฒนาต่อไปในการนําส่งโปรตีนในรูปแบบของการกิน 
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