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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื เพื่อศึกษาพฤติกรรมวัฏภาค (phase behavior) ของระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งเป็ นทีย่ อมรับทางเภสัชกรรม เพื่อตัง้ ตารับและหาลักษณะเฉพาะของตารับไม
โครอิมลั ชันของเบนโซฟี โนน 3 (benzophenone-3) รวมทัง้ ศึกษาเสถียรภาพของไมโครอิมลั ชันนี้ และ
ประเมินชนิดของไมโครอิมลั ชันที่มผี ลต่อการปลดปล่อยนอกกาย การซึมผ่านและการสะสมทีผ่ วิ หนังของ
ตารับไมโครอิมลั ชันของเบนโซฟี โนน 3 สาหรับ การศึกษาพฤติกรรมวัฏภาค ระบบการกระจายประกอบด้วย
Tweens (20, 40, 60 และ 80) เป็ นสารลดแรงตึงผิว, Eutanol G เป็ นวัฏภาคน้ ามัน และน้ าทีผ่ ่านการฆ่าเชือ้
เป็ นวัฏภาคน้ า มีการใช้ไดอะแกรมไตรภาคเพื่อหาพืน้ ทีข่ องไมโครอิมลั ชันทีเ่ กิดขึน้ มีการเกิดไมโครอิมลั ชัน
ในทุกระบบทีศ่ กึ ษา โดยระบบไมโครอิมลั ชัน ซึ่งประกอบด้วย Tween 80 มีพ้นื ทีไ่ มโครอิมลั ชันมากทีส่ ุด
รองลงมาคือระบบทีป่ ระกอบด้วย Tween 20 ดังนัน้ จึงเลือกทัง้ สองระบบนี้เพื่อศึกษาในขัน้ ตอนต่อไป โดยมี
การผสมระบบทัง้ สองด้วยสารลดแรงตึงผิวร่วมคือ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol, IPA) ใน
อัตราส่วนโดยน้ าหนัก คือ 1:1 และ 2:1 มีการเตรียมตารับทัง้ หมดหกตารับ ในอัตราส่วน 18:72:10 (น้ ามัน,
สารลดแรงตึงผิว หรือ ของผสมของสารลดแรงตึงผิวและสารลดแรงตึงผิวร่วม) หลังจากนัน้ จึงผสมไมโคร
อิมลั ชันแต่ละตารับกับเบนโซฟีโนน 3 ทีป่ ริมาณ 5% โดยน้าหนัก ตารับทีเ่ ตรียมขึน้ ถูกประเมินในแง่ของชนิด
และสมบัตทิ างเคมีฟิสกิ ส์ (ความหนืด, ความเป็ นกรด-ด่าง (pH), ประจุบนผิว (zeta potential), ขนาดอนุ ภาค
และสัณฐานวิทยา) เมื่อทดสอบด้วยการทดสอบการเจือจาง (dilution test) และ การนาไฟฟ้า (electrical
conductivity) พบว่า ไมโครอิมลั ชันสองตารับทีไ่ ม่ม ี IPA เป็ นไมโครอิมลั ชันชนิดน้ าในน้ ามัน (w/o) ส่วนไม
โครอิมลั ชันทัง้ สีต่ ารับทีม่ ี IPA เป็ นส่วนประกอบ เป็ นไมโครอิมลั ชันชนิดน้ามันในน้ า (o/w) ซึง่ ชนิดของไมโคร
อิมลั ชันไม่เปลีย่ นแปลงเมื่อมีการเติมสารกันแดด ตารับไมโครอิมลั ชันทีศ่ กึ ษามีลกั ษณะการไหลเป็ นแบบนิว
ตัน (Newtonian) โดยความหนืดของตารับไมโครอิมลั ชันสองตารับทีไ่ ม่ม ี IPA มีค่าสูงกว่าตารับทีม่ ี IPA เป็ น
ส่วนประกอบ ค่าความเป็ นกรด-ด่างของตารับทีไ่ ม่มสี ารกันแดดและตารับทีม่ สี ารกันแดด อยู่ในช่วง 7.438.20 ขนาดของอนุ ภาคเฉลีย่ ต่ากว่า 300 นาโนเมตร ขนาดของหยดมีความสม่าเสมอโดยพิจารณาจากค่า
ดัชนีการกระจายตัว (polydispersity index) ทีต่ ่า ค่าประจุบนผิวเป็ นลบ สัณฐานวิทยาของไมโครอิมลั ชันทีม่ ี
เบนโซฟีโนน 3 ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ลคตรอนแบบส่งผ่าน (TEM) แสดงให้เห็นถึงรูปร่างทรงกลม
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สาหรับการศึกษาเสถียรภาพทางฟิ สกิ ส์และทางเคมีของไมโครอิมลั ชันโดยเก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมติ ่างๆ (6 องศา
เซลเซียส, อุณหภูมหิ อ้ ง (ประมาณ 30 องศาเซลเซียส) และ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา สองเดือน พบว่ามี
การเปลีย่ นแปลงของความเป็ นกรด-ด่าง, ขนาดอนุ ภาค และค่าประจุบนผิวของตารับทีเ่ ก็บไว้ อย่างไรก็ตาม
ตารับยังคงมีลกั ษณะใส และไม่สงั เกตเห็นการแยกเฟส มีการเปลีย่ นแปลงของสีในตารับที่ เก็บทีอ่ ุณหภูม ิ 45
องศาเซลเซียส การวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟี แบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) แสดงให้เห็นว่าปริมาณ
ของเบนโซฟี โนน 3 ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การศึกษาการปลดปล่อยนอกกายผ่าน
เมมเบรนสังเคราะห์ด้วย Franz diffusion cell พบว่าการปลดปล่อยของเบนโซฟี โนน 3 เป็ นไปตาม
จลนพลศาสตร์อนั ดับศูนย์ อัตราการปลดปล่อยสูงสุดพบในตารับ o/w ไมโครอิมลั ชันซึง่ มี 1:1 Tweens:IPA
ส่ว นอัต ราการปลดปล่ อยของ ตารับ w/o

ไมโครอิม ลั ชัน และ ตารับ o/w

ไมโครอิมลั ชัน ซึ่งมี 2:1

Tweens:IPA ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับการซึมผ่านผิวหนังนอกกายผ่านหนังลูกหมูแรก
เกิด พบว่า ตารับ o/w ไมโครอิมลั ชันมีการซึมผ่านของสารกันแดดมากกว่าตารับ w/o ไมโครอิมลั ชัน
นอกจากนี้พบว่าตารับ o/w ไมโครอิมลั ชันซึง่ มี 1:1 Tweens:IPA มีอตั ราการซึมผ่านผิวหนังสูงกว่า ตารับ
o/w ไมโครอิมลั ชัน ซึง่ มี 2:1 Tweens:IPA ธรรมชาติของไมโครอิมลั ชัน (ชนิด และส่วนประกอบ) เป็ นปจั จัย
สาคัญในการควบคุมการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังของสารกันแดด การศึกษาการสะสมผิวหนังนอก
กายแสดงว่าเบนโซฟี โนน 3 สามารถสะสม (accumulation) อยู่ในผิวหนัง โดยตารับทีม่ 2ี :1 Tweens:IPA มี
การสะสมของสารกันแดดสูงกว่าตารับอื่นๆ อันดับของอัตราส่วนระหว่างการสะสมทีผ่ วิ หนังและการซึมผ่าน
ผิวหนังเมื่อเรียงจากมากไปน้อยคือ ตารับ o/w ไมโครอิมลั ชัน ซึง่ มี 2:1 Tweens:IPA มากกว่า w/o ไมโคร
อิมลั ชัน มากกว่า o/w ไมโครอิมลั ชันซึง่ มี 1:1 Tweens:IPA ในการศึกษานี้ o/w ไมโครอิมลั ชัน ซึ่งมี 2:1
Tweens:IPA อาจเป็ นกระสายยาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สาหรับการนาส่งเฉพาะทีข่ องเบนโซฟีโนน 3
คาสาคัญ: เบนโซฟี โนน 3, ไมโครอิมลั ชัน, การศึกษาการปลดปล่อย, การซึมผ่านผิวหนัง, การสะสมที่
ผิวหนัง
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Abstract
The aims of this work were to investigate the phase behavior of systems
composed of acceptable pharmaceutical components; to formulate and characterize
benzophenone-3 loaded microemulsions; to investigate the stability of benzophenone-3
loaded microemulsions; and to evaluate the effect of microemulsion type on the in vitro
release, skin penetration and retention of benzophenone-3 from microemulsions. For the
phase behavior examination, the dispersion systems were composed of Tweens (20, 40, 60
and 80) as surfactants, Eutanol G as oil phase and sterile water as aqueous phase. With the
aid of ternary phase diagram, the microemulsion regions were determined. It was found that
microemulsion regions were achieved with every studied system. The microemulsion
system consisted of Tween 80 provided the largest microemulsion regions followed by the
system composed of Tween 20. Therefore, these two systems were selected for further
investigation. Both systems were incorporated with a co-surfactant, isopropyl alcohol (IPA),
at weight ratios of 1:1 and 2:1. Overall, six microemulsion formulations at ratio of 18:72:10
(oil: surfactant or mixtures of surfactant and co-surfactant: water) were selected from these
systems. Each blank microemulsion formulation was then incorporated with 5% w/w
benzophenone-3, a sunscreen agent. These prepared microemulsions were evaluated for
type and physicochemical property (viscosity, pH, zeta potential, particle size and
morphology). Using dilution test and electrical conductivity, the type of these
microemulsions were assessed. The two blank microemulsion formulations which did not
contain IPA were indicated as w/o whereas; the four blank microemulsions containing IPA
were classified as o/w microemulsions. The types of microemulsion systems did not change
after the incorporation of the sunscreen. All studied microemulsions displayed Newtonian
flow characteristics. The microemulsions without IPA had much higher viscosity than the
microemulsions with IPA did. The pH values of both blank and benzophenone-3 loaded
microemulsions were in the ranges of 7.43 to 8.20. The average particle sizes of both blank
and benzophenone-3 loaded microemulaions were found to be less than 300 nm. The
microemulsion droplets were uniform as indicated by a low polydispersity index. The
negative values of zeta potential were obtained. The morphology of all benzophenone-3
loaded microemulaions was investigated by transmission electron microscope (TEM). The
TEM results showed the spherical shapes. For the stability study, both physical and
chemical stabilities of the studied microemulsions were evaluated at various temperatures
(6 °C, room temp (about 30 °C) and 45 °C for up to two months. There were some changes
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in pH, viscosity, particle size, and zeta potential values of the stored microemulsions.
Nevertheless, all microemulsions remained transparent and no phase separation was
observed. The color changes were found in the samples kept at 45 °C. The high
performance liquid chromatography (HPLC) analysis revealed that the content of
benzophenone-3 of all stored microemulsions did not differ significantly from that of the
freshly prepared formulations. From the in vitro release study through synthetic membrane
using modified Franz diffusion cell, the results showed that the plots of cumulative released
of benzophenone-3 were fitted best to zero order kinetic (r2 > 0.99). The greatest release
rate was achieved with the o/w microemulsions which contained 1:1 Tweens:IPA. The
release rates of the w/o formulations and the o/w microemulsions which contained 2:1
Tweens:IPA were not significantly different. For the in vitro skin permeation through
excised newborn pig skin, the o/w microemulsions gave higher skin permeation of
benzophenone-3 than the w/o microemulsions. In addition, the o/w microemulsions with
1:1 Tweens:IPA provided higher trandermal flux than those with 2:1 Tweens:IPA. The
natures of microemulsions (types and compositions) played a crucial role in controlling the
release and the percutaneous absorption of the sunscreen. The in vitro skin retention study
demonstrated that benzophenone-3 could be accumulated in the skin. The skin
accumulation of the o/w microemulsions containing 2:1 Tweens:IPA appeared to be higher
than the other formulations. The rank order of the ratio between skin retention and skin
permeation was found to be o/w microemulsions (2:1 Tweens:IPA) > w/o microemulsions >
o/w microemulsions (1:1 Tweens:IPA). In the present study, the o/w microemulsions with
2:1 Tweens:IPA may be promising carrier systems for topical delivery of benzophenone-3.

Key words: benzophenone-3, microemulsions, release study, skin penetration, skin
retention
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