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ABSTRACT 

 

 

A sole modified mungbean starch, carboxymethyl mungbean starch (CMMS), 

and two dual modified mungbean starches, hydroxypropyl carboxymethyl mungbean 

starch (HPCMMS) and carboxymethyl hydroxypropyl mungbean starch (CMHPMS), 

were prepared and their physicochemical and pharmaceutical properties as a 

controlled release matrix were investigated.  The degrees of substitution (DS) were 

0.25, 0.27 and 0.31 for CMMS, HPCMMS and CMHPMS, respectively, while the 

molar substitutions (MS) were 0.05 and trace for HPCMMS and CMHPMS, 

respectively.  Scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) 

showed that the reactions did not significantly alter the granule appearance and the 

crystallinity. All three modified starches were water-soluble.  The apparent 

viscosities, determined at a shear rate of 100 s-1, were in the order of CMMS > 

HPCMMS > CMHPMS.  The water uptake of HPCMMS was similar to that of 

CMHPMS and was slightly higher than that of CMMS. CMMS and HPCMMS were
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chosen for further study as hydrophilic matrix (HM) in the formulation of controlled 

release tablets using chlorpheniramine maleate (CPM) as a model drug.

Tablets (250 mg) containing 8 mg CPM and 15, 30 or 45% HM were prepared by 

direct compression (DC) or wet granulation (WG) using lactose as a diluent.  The 

dissolution studies of tablets were carried out according to USP protocol in 0.01 N 

HCl and phosphate buffer pH 7.4 media.  The controlled release target ranges of CPM 

release were 20-50% in 3 h, 45-75% in 6 h, more than 75% in 12 h.  The results 

showed that tablets prepared by WG with 30% HM or more exhibited controlled 

release potential, while those prepared by DC generally did not show controlled 

release property, except for tablets containing 45% HPCMMS in which the targeted 

profile was observed.  The mechanism of controlled release was diffusion and erosion 

in phosphate buffer pH 7.4 medium, while results from 0.01 N HCl medium 

suggested that the drug release occurred mainly through diffusion.  Stability test on 

WG tablets with 30% modified starch, stored for 1-, 2- and 3-month periods at 30 °C 

and 65% RH, showed that controlled release ability deteriorated after two months of 

storage, with the exception of 30% HPCMMS-CPM tablets which retained the 

targeted release profile when tested in 0.01 N HCl medium at any period of study. 
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บทคัดยอ 

 

 

งานวิจัยนี้ทําการเตรียมแปงถ่ัวเขียวดัดแปรคารบอกซีเมทธิล (ซีเอ็มเอ็มเอส) ดวยปฏิกิริยา
เคมีแบบข้ันตอนเดียว แปงถ่ัวเขียวดัดแปรไฮดรอกซีพรอพิล คารบอกซีเมทธิล (เอชพีซีเอ็มเอ็มเอส) 
และแปงถ่ัวเขียวดัดแปรคารบอกซีเมทธิล ไฮดรอกซีพรอพิล (ซีเอ็มเอชพีเอ็มเอส) ดวยปฏิกิริยาเคมี
แบบสองข้ันตอน และศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ และสมบัติทางเภสัชกรรมในการเปนเมทริกซ
ควบคุมการปลดปลอยตัวยา ระดับการแทนท่ีดวยหมูคารบอกซีเมทธิลของแปงซีเอ็มเอ็มเอส แปง
เอชพีซีเอ็มเอ็มเอส และแปงซีเอ็มเอชพีเอ็มเอส มีคาเทากับ 0.25 0.27 และ 0.31 ตามลําดับ ในขณะท่ี
โมลารการแทนท่ีของหมูไฮดรอกซีพรอพิล มีคาเทากับ 0.05 สําหรับแปงเอชพีซีเอ็มเอ็มเอส และวัด
คาไดนอยมาก สําหรับแปงซีเอ็มเอชพีเอ็มเอส ลักษณะแกรนูลภายใตกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนส
แกนน่ิง และรูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ แสดงใหเห็นวาปฏิกิริยาท่ีใชในการดัดแปรไมมีผล
เปล่ียนแปลงลักษณะและโครงสรางของเม็ดแปง อยางมีนัยสําคัญ แปงดัดแปรท้ังสามชนิดละลาย
ไดในน้ํา ไดสารละลายหนืดท่ีมีคาความหนืดปรากฎท่ีอัตราการเฉือนเทากับ 100 เรียงจากมากไป
นอย คือ แปงซีเอ็มเอ็มเอส แปงเอชพีซีเอ็มเอ็มเอส และแปงซีเอ็มเอชพีเอ็มเอส  คาการดูดน้ําของ
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แปงเอชพีซีเอ็มเอ็มเอสใกลเคียงกับของแปงซีเอ็มเอชพีเอ็มเอส ซ่ึงจะมากกวาของแปงซีเอ็มเอ็มเอส
เล็กนอย เม่ือนําแปงซีเอ็มเอ็มเอส และแปงเอชพีซีเอ็มเอ็มเอส มาเปนเมทริกซชนิดชอบน้ําในการ
ควบคุมการปลดปลอย ของตัวยาใชคลอเฟนนิรามีน มาลีเอต (ซีพีเอ็ม) ขนาด 8 มก.ตอเม็ด ในเมท
ริกซปริมาณรอยละ 15, 30 และ 45 ของน้ําหนักเม็ดยา 250 มก. ท่ีเตรียมโดยวิธีการตอกอัดโดยตรง 
หรือวิธีการทําแกรนูลเปยก โดยมีแลคโตสเปนสารเพิ่มปริมาณ และการทดสอบการละลายของเม็ด
ยาตามวิธีการทดสอบของ USP ในสารละลายไฮโดรคลอริกเขมขน 0.01 นอรมอล และสารละลาย
บัฟเฟอรฟอสเฟต พีเอช 7.4 โดยกําหนดชวงการปลดปลอยตัวยาซีพีเอ็มท่ีปริมาณยารอยละ 20-50 
ในระยะเวลา 3 ช่ัวโมง ปริมาณรอยละ 45-75 ในระยะเวลา 6 ช่ัวโมง และมากกวารอยละ 75 ใน
ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง พบวาเม็ดยาที่เตรียมดวยวิธีแกรนูลเปยกและใชแปงปริมาณรอยละ 30 ข้ึนไป 
มีการควบคุมการปลดปลอยตัวยา ในขณะที่เม็ดยาท่ีเตรียมดวยวิธีการตอกอัดโดยตรงไมพบการ
ควบคุมการปลดปลอยตัวยาในชวงท่ีกําหนด ยกเวนตํารับท่ีใชแปงเอชพีซีเอ็มเอ็มเอส ปริมาณรอย
ละ 45 ท่ีมีการปลดปลอยตัวยาอยูในชวงท่ีกําหนดไว กลไกการควบคุมการปลดปลอยตัวยาใน
สารละลายบัฟเฟอรฟอสเฟตจะเกิดจากการแพร และการกรอน สวนในสารละลายไฮโดรคลอริกจะ
ควบคุมการปลดปลอยตัวยาจะเกิดผานการแพรเปนหลัก การทดสอบความคงสภาพของตํารับท่ี
เตรียมดวยวิธีแกรนูลเปยก โดยใชปริมาณแปงดัดแปรรอยละ 30 และเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธรอยละ 65 โดยใชเวลาทดสอบ 1 เดือน 2 เดือนและ 3 เดือน พบวา
ความสามารถในการควบคุมการปลดปลอยตัวยาจะลดลงมากเม่ือระยะเวลาการทดสอบมากกวา 2 
เดือน ยกเวนตํารับท่ีใชแปงเอชพีซีเอ็มเอ็มเอส ปริมาณรอยละ 30 และทําการทดสอบการปลดปลอย
ยาในสารละลายไฮโดรคลอริกเขมขน 0.01 นอรมอลเทานั้น ท่ียังควบคุมการปลดปลอยตัวยาตาม
ชวงท่ีกําหนดไวไมวาจะใชเวลาทดสอบเทาใดก็ตาม 


