บทคัดย่อ
Novel raft forming systems incorporating curcumin-Eudragit EPO® solid dispersions were
developed to prolong the gastric residence time and provide for a controlled release therapy of
curcumin to treat gastric ulcers. The solid dispersions of curcumin with Eudragit_ EPO® were prepared
by the solvent evaporation method at various ratios to improve the solubility and the dissolution of
curcumin. The optimum weight ratio of 1:5 for curcumin to Eudragit EPO® was used to incorporate
into the raft forming systems. The raft forming formulations were composed of curcumin-Eudragit
EPO® solid dispersions, sodium alginate as a gelling polymer and calcium carbonate for generating
divalent Ca2+ ions and carbon dioxide to form a floating raft. All formulations formed a gelled raft in 1
min and sustained buoyancy on the 0.1 N hydrochloric acid (pH 1.2) surface with a 60–85% release
of curcumin within 8 h. The curative effect on the acetic acid-induced chronic gastric ulcer in rats was
determined. The curcumin raft forming formulations at 40 mg/kg once daily showed a superior curative
effect on the gastric ulcer in terms of the ulcer index and healing index than the standard
antisecretory agent: lansoprazole (1 mg/kg, twice daily) and a curcumin suspension (40 mg/kg, twice
daily). These studies demonstrated that the new raft forming systems containing curcumin solid
dispersions are promising carriers for a stomach-specific delivery of poorly soluble lipophilic
compounds.
The in situ gelling system was composed of a gellan gum as the base polymer, HPMC K4M as
an added polymer, and curcumin PVP K-30 solid dispersions. The formulations were evaluated for
their floating abilities and drug release properties. The liquid floated within 5 to 7 s and its floating was
maintained for more than 24 h in the test medium. The amount of curcumin released from the floating
gel was between 50 to 80 % within 8 h depending on the polymer composition. The incorporation of
HPMC K4M at concentrations of 1% and 2% w/v was found to retard the release of curcumin. The
selected formulation (G2) comprised 0.5 % w/v gellan gum, 0.5% w/v calcium carbonate, 0.25% w/v
sodium citrate and a 0.55% w/v of curcumin solid dispersion. The results demonstrated that the newly
formulated in situ gelling systems had the potential to be used for the stomach-specific drug delivery
of curcumin.

บทคัดย่อ
สูตรตารับก่อแพทีม่ สี ว่ นผสมของเคอคูมนิ โซลิดดิสเพอร์ชนั ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ให้อยูใ่ นกระเพาะอาหารได้
นานและควบคุมการปลดปล่อยเคอคูมนิ เพือ่ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร โซลิดดิสเพอร์ชนั เตรียมโดย solvent
evaporation ทีอ่ ตั ราส่วนต่างๆเพือ่ เพิม่ การละลายของเคอคูมนิ อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมคือ เคอร์คมู นิ : Eudragit
EPO 1:5 สูตรตารับก่อแพประกอบด้วยเคอคูมนิ โซลิดดิสเพอร์ชนั โซเดียมอัลจิเนตเป็ นพอลิเมอร์กอ่ เจล
แคลเซียมคาร์บอเนตทาหน้าทีใ่ ห้แคลเซียมไอออนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพือ่ ให้เกิดแพลอยตัว ทุกสูตร
ตารับสามารถก่อแพเจลได้ภายใน 1 นาที และปลดปล่อยเคอคูมนิ 60-85% ใน 0.1N hydrochloric acid
(pH1.2) ภายในเวลา 8 ชม. การทดสอบในหนูทถ่ี กู เหนี่ยวนาให้เป็ นแผลในกระเพาะอาหาร พบว่าการให้สตู ร
ตารับ 40 mg/kg วันละครัง้ ให้ผลในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ประเมินจาก ulcer index และ healing
index ดีกว่ายามาตรฐาน lansoprazole (1 mg/kg วันละสองครัง้ ) และเคอคูมนิ รูปแบบแขวนตะกอน (40
mg/kg, วันละสองครัง้ ) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสูตรตารับก่อแพทีม่ สี ว่ นผสมของเคอคูมนิ โซลิดดิสเพอร์ชนั
เป็ นระบบทีม่ ศี กั ยภาพในการนาส่งสารประกอบทีล่ ะลายน้ายากในกระเพาะอาหาร
สูตรตารับเจลก่อตัวเองชนิดลอยตัวทีม่ เี จลแลนกัมเป็ นพอลิเมอร์หลัก HPMC K4M เป็ นพอลิ เมอร์เสริม
และเคอคูมนิ -PVP K-30 โซลิดดิสเพอร์ชนั ถูกเตรียมและประเมินความสามารถในการลอยตัวและปลดปล่อยยา
สูตรตารับสามารถลอยตัวในของเหลวตัวกลางภายในเวลา 5-7 วินาที และลอยได้นานกว่า 24 ชม. ปริมาณเคอ
คูมนิ ทีป่ ลดปล่อยอยูใ่ นช่วง 50-80% ภายในเวลา 8 ชม.ขึน้ กับสัดส่วนพอลิเมอร์ทใ่ี ช้ การผสม HPMC K4M ใน
ปริมาณ 1 และ 2% ของตารับทาให้ชะลอการปลดปล่อยเคอคูมนิ สูตรทีเ่ หมาะสม (G2) ประกอบด้วยเจล
แลนกัม 0.5% แคลเซียมคาร์บอเนต 0.5% โซเดียมซิเตรท 0.25% และเคอคูมนิ โซลิดดิสเพอร์ชนั 0.55% w/v
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสูตรตารับเจลก่อตัวเองชนิดลอยตัวมีเจลแลนกัมเป็ นพอลิเมอร์หลัก เป็ นระบบหนึ่งที่
มีศกั ยภาพในการนาส่งเคอคูมนิ ในกระเพาะอาหาร

