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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 pHdependent 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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คําสําคัญ : โรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก / ยาด๊อกโซรู บิซิน / เดกซ์ตริ น / นาโนเจลชนิดตอบสนองต่อพีเอช/
ระบบนําส่ งยา
สมกมล แม้นจันทร์ : นาโนเจลเดกซ์ตริ นชนิดตอบสนองต่อพีเอชสําหรั บนําส่ งยาต้านมะเร็ งลําไส้
ใหญ่. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ภก.ศ.ดร.พรศักดิ ศรี อมรศักดิ และ ศ.ดร.CRISPIN R. DASS, 178 หน้า.
โรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่และทวารหนักเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวิตในอันดับ 3 ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทัว
โลก ด๊อ กโซรู บิซิ นเป็ นยาเคมี บาํ บัด นํามารั กษาโรคมะเร็ งลํา ไส้ ใหญ่แ ละทวารหนัก ได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างไรก็ตามการใช้ด๊อกโซรู บินซิ นสําหรั บรั กษาโรคมะเร็ งลําไส้ใ หญ่และทวารหนักยังมีขอ้ จํากัดได้แก่ การ
เกิดผลข้างเคียงต่อผูป้ ่ วยโดยเฉพาะอย่างยิงความเป็ นพิษต่อระบบหัวใจ เพือทีจะเอาชนะข้อจํากัดดังกล่าว นาโน
เจลเดกซ์ ตริ น ชนิ ดตอบสนองต่ อพี เอชสําหรั บ บรรจุ ย าด๊ อกโซรู บิ ซิน จึ ก ถูก พัฒ นาขึ นในการศึก ษานี เพื อเพิ ม
ประสิ ทธิภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียงของยา นาโนเจลเดกซ์ตริ นเตรี ยมโดยใช้เทคนิคการเชือมขวางภายใน
หยดอิมลั ชันขนาดเล็ก ซึ งใช้ฟอร์ มลั ดีไฮด์หรื อไกลอ๊อกซอลเป็ นสารเชือมขวางเพือทําให้เกิดพันธะทีตอบสนอง
ต่อค่าพีเอช นาโนเจลเดกซ์ตริ นทีเตรี ยมได้ทงที
ั ไม่บรรจุ และบรรจุตวั ยาด๊อกโซรู บิซินมี ขนาดอนุ ภาคในระดับนา
โนเมตร และมีประจุทีพืนผิวอนุภาคเป็ นลบเล็กน้อย ผลการศึกษาการปลดปล่อยตัวยาในหลอดทดลองแสดงถึง
สมบัติข องนาโนเจลเดกซ์ ตริ น ทีสามารถปลดปล่อ ยตัวยาตามการเปลียนแปลงของค่า พีเอช โดยยาปลดปล่อ ย
ออกมาได้ชา้ เมืออยูใ่ นสารละลายทีมีความเป็ นกลาง แต่ปลดปล่อยได้มากขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมืออยู่ใน
สารละลายทีมีความเป็ นกรด ฤทธิต้านมะเร็ งในหลอดทดลองของนาโนเจลเดกซ์ ตริ นทังทีไม่บรรจุ และบรรจุ ตวั
ยาด๊อกโซรู บิซินต่อเซลล์มะเร็ งกระดูกของมนุษย์ (143B) และมะเร็ งลําไส้ใหญ่ของคน (HT29) และหนู (CT26) แสดง
ให้เห็นว่านาโนเจลเดกซ์ตริ นทังทีไม่บรรจุและบรรจุตวั ยาด๊อกโซรู บิซินเพิมความเป็ นพิษต่อเซลล์เมือเปรี ยบเทียบ
กับยาด๊อกโซรู บิซินอิสระ นอกจากนีความเป็ นพิษต่อเซลล์ปกติสองชนิด ได้แก่ เซลล์ตน้ กําเนิดมีเซนคัยมัล (MSCs)
และเซลล์กล้ามเนือหัวใจ (H9c2) ตํากว่ายาด๊อกโซรู บิซินอิสระ การศึกษาความสามารถเข้าสู่ เ ซลล์ชีให้เห็นว่านาโน
เจลเดกซ์ตริ นสามารถนํายาด๊อกโซรู บิซินเข้าสู่ นิวเครี ยสของเซลล์ได้ นอกจากนีของนาโนเจลเดกซ์ตริ นทีบรรจุตวั
ยาด๊ อ กโซรู บิ ซิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการต้า นมะเร็ งในสั ตว์ท ดลองสู งกว่ า ยาด๊ อ กโซรู บิ ซิ น เพี ย งอย่า งเดี ย ว
ความสําเร็ จของนาโนเจลเดกซ์ตริ นชนิดตอบสนองต่อพีเอชในการนําส่ งยาด๊อกโซรู บิซินในสัตว์ทดลองชีให้เห็น
ว่านาโนเจลเดกซ์ตริ นเป็ นตัวนําพายาทีมีประสิ ทธิภาพสู งสําหรับการรักษาโรคมะเร็ ง ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก
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