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ภก.คณวัฒน์  วิวัฒน์ชัยทวี
กลุ ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์  
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์

เพื่อการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเพื่อการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเพื่อการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ยาเม็ด Cytisineและผลิตภัณฑ์ยาเม็ด Cytisineและผลิตภัณฑ์ยาเม็ด Cytisine

 Cytisine เป็นอนพุนัธ์กลุม่ alkaloid ทีม่ำจำกพชื Golden Rain 
(Laburnum anagyroides) หรอืตระกลู Leguminosae ซึง่โครงสร้ำง
ของ cytisine มีโครงสร้ำงท่ีคล้ำยคลึงกับโครงสร้ำงของ nicotine 
และมีกำรออกฤทธิ์เป็น partial agonist ท่ีต�ำแหน่ง nicotine 
acetylcholine receptor (nAChR)1 ซึ่งมี high affinity ที่ต�ำแหน่ง 
alpha-4 beta-2 nAChR subtype (เป็นต�ำแหน่ง receptor หลัก 
ในระบบประสำทส่วนกลำงที่ nicotine ไปออกฤทธิ์ท�ำให้เกิดกำรหลั่ง 
dopamine ในสมอง นอกจำกนี ้cytisine ยงัเหมอืนกบั varenicline 
ทีใ่ช้ส�ำหรบัผูท้ีต้่องกำรอดบหุรี ่โดยลดผลข้ำงเคยีงของอำกำรขำดบหุรี่ 
โดยกำรกระตุ้นที่ nAChRs receptor และลดกำรติดหรืออยำกบุหรี่
ด้วยคุณสมบัติ antagonist2

 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ cytisine

  - มวลโมเลกุล 190.25 กรัมต่อ 1 โมเลกุล3, 4

  - ค่ำกำรละลำย cytisine 1 ส่วนต่อน�ำ้ 1.3 ส่วนต่อ acetone 
13 ส่วนต่อ methanol 1.3 ส่วน และต่อแอลกอลฮอล์ 3.5 ส่วน3, 4 
  - โครงสร้ำงของ cytisine มี 4 รูปแบบ ได้แก่ boat axial, 
chair axial, chair equatorial และ boat equatorial5

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์

รูปที่ 1 Golden Rain (Laburnum anagyroides)

ตารางที่ 1 แสดงชื่อและโครงสร้ำงทำงเคมี

ชื่อสารเคมี โครงสร้างทางเคมี

Nicotine

Cytisine  

N-methylcytisine

N-formylcytisine

  - ค่ำคงที่กำรแตกตัวมีกำรรำยงำนค่ำที่แตกต่ำงกันหลำยค่ำ 
ทั้งแบบมีค่ำ pKa เดียว คือ 7.925, 6, 9.827 และแบบมี 2 ค่ำ pKa คือ 
pKa1 = 6.11 และ pKa2 = 13.083, 4
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  - ค่ำสมัประสทิธิก์ำรกระจำยตวัของสำรในชัน้น�ำ้มันต่อชัน้น�ำ้ 
ในสภำวะที่เป็นเบส มีค่ำ 0.3065 (รูปที่ 2)

 กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ กำรทรำบคุณสมบัติทำงเคมีและ
กำยภำพเป็นพื้นฐำนท่ีส�ำคัญ ซ่ึงอำจใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับกำรตั้งสูตร
ต�ำรับได้อีกทำงหนึ่ง ตัวอย่ำงเช่น cytisine มีหมู่ secondary amine 
ที่สำมำรถเกิดปฏิกิริยำ Maillard reaction กับ lactose เรำสำมำรถ
เลี่ยงกำรใช้ lactose ในสูตรต�ำรับเพื่อลดกำรเกิดอันตรกิริยำระหว่ำง
สำรส�ำคัญกับสำรช่วยในสูตรต�ำรับ
 นอกจำกนี้ กำรน�ำวัตถุดิบมำท�ำให้เกิดกำรสลำยตัว (Force 
degradation) เพื่อศึกษำควำมคงสภำพของวัตถุดิบ และอำจใช้เป็น
ข้อมูลส�ำหรับผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ตัวอย่ำงสภำวะที่ใช้ในกำรทดสอบ
วัตถุดิบ cytisine และเปอร์เซ็นต์กำรสลำยตัวของสำรส�ำคัญ cytisine 
(ตำรำงที ่2) พร้อมโครมำโตแกรมแสดงสภำวะกำรทดสอบ (รปูท่ี 3)
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ วัตถุดิบมีควำมคงสภำพที่สภำวะ 
ควำมเป็นกรด มกีำรสลำยตวัเลก็น้อยทีส่ภำวะควำมเป็นเบส แต่ cytisine 
มกีำรสลำยตวัทีส่ภำวะออกซิเดชนั ท�ำให้ทรำบว่ำกำรพฒันำวธิวีเิครำะห์

หรือกระบวนกำรผลิต อำจจะต้องระวังกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน 
หรือตัวช่วยในสูตรต�ำรับที่อำจท�ำให้เกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน

 ขั้นตอนการพัฒนาวิธีวิเคราะห ์

 เนื่องด้วยโครงสร้ำงทำงเคมีของ cytisine เป็นสำรที่สำมำรถ
อยู่ในรูป ionization หรือ unionization ได้ ขึ้นอยู่กับสภำวะของ
สำรละลำยที่ใช้ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ ส�ำหรับเป้ำหมำยของกำร
วิเครำะห์ในครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิค High pressure 
liquid chromatography (HPLC) แบบ reverse phase เพื่อให้ง่ำย
ต่อกำรเลือก stationary phase, mobile phase หรือตัวท�ำละลำย 
(Diluent) นอกจำกนี้ กำรเลือกควำมยำวคลื่นส�ำหรับกำรวิเครำะห์  
ผู ้วิจัยได้เลือกที่ควำมยำวคลื่นสูงสุด (Maximum wavelength)  
(รูปท่ี 4)  เนือ่งจำกผลติภัณฑ์ยำ cytisine มขีนำด 1.5 mg ควำมเข้มข้น
ของสำรละลำยท่ีได้อำจจะต�่ำ หำกเลือกท่ีควำมยำวคลื่นอื่นที่ไม่ใช่
ควำมยำวคล่ืนสูงสุด อำจส่งผลให้ค่ำกำรดูดกลืนแสงต�่ำ นอกจำกนี้  
ที่ควำมยำวคลื่นสูงสุดจะเพิ่ม sensitivity ของกำรวิเครำะห์ส�ำหรับยำ
ที่มีปริมำณต�่ำอีกด้วย
   Stationary phase ที่เลือกมี octadecyl silane (C18) 
เป็นสำรที่บรรจุภำยใน มีขนำดอนุภำค 5 ไมโครเมตร และมีขนำด

ตารางที่ 2 ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบกำรสลำยตัวของ cytisine และสภำวะกำรทดสอบ

Test Reagent Condition %Area

Sample control - - 100.00

Acid 7.5 % w/v hydrochloric acid 

80°C 3 hours

99.24

Basic 8.5 % w/v sodium hydroxide 76.14

Oxidation 3 % v/v hydrogen peroxide 19.63

รูปที่ 3 โครมำโตแกรมแสดงพีคยำหลัก cytisine และสำรสลำยตัวที่เกิดจำก 
 สภำวะกรด เบส และออกซิเดชัน

รูปที่ 2 ค่ำสัมประสิทธิ์กำรกระจำยตัวของ cytisine ในชั้นน�้ำมันต่อช้ันน�้ำ 
 ที่สำรละลำย pH 1 ถึง 14
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รูปที่ 5 โครมำโตแกรมแสดง peak ยำหลัก cytisine, N-formylcytisine และ N-methylcytisine ที่ mobile phase (acetonitrile: 10 mM ammonium acetate)

รูปที่ 4 Spectrum ของ cytisine ที่ควำมยำวคลื่นตั้งแต่ 190 ถึง 400  
 นำโนเมตร

ควำมยำว 50 x 4.6 mm ส�ำหรับกำรเลือก mobile phase และ 
diluent ผู้วิจัยได้เลือก ammonium acetate เป็น diluent ที่ควำม
เข้มข้น 10 mM ammonium acetate มี pH ประมำณ 6.3 เพื่อให้ 
cytisine อยูใ่นรปู ionization form ทีต่�ำแหน่ง piperidine nitrogen 
atom 

 ส่วนของ mobile phase ใช้ acetonitrile ผสมกับ diluent 
(10 nM ammonium acetate) เหตผุลทีเ่ลอืกใช้ acetonitrile เพรำะ
ผู้วิจัยมีควำมต้องกำรให้ peak มีรูปร่ำงท่ีเหมำะสม และลดเวลำของ
กำรวเิครำะห์อกีด้วย ซึง่ระบบทีใ่ช้ในกำรพฒันำวธีิวเิครำะห์ ผูว้จิยัเลอืก 
isocratic system ซึ่งขอยกตัวอย่ำงที่สัดส่วน mobile phase ที่ใช้คือ 
acetonitrile : 10 mM ammonium acetate (50 : 50) ผลปรำกฏ
ว่ำรูปร่ำงของ peak ยำ cytisine ยังไม่เหมำะสมเท่ำท่ีควร รวมถึง 
peak ของ N-formylcytisine ซึ่งเป็นสำรเจือปนในวัตถุดิบไม่สำมำรถ
แยกออกจำก solvent front ได้ดี (รูปที่ 5)

 ต่อมำผู ้วิจัยได้พัฒนำเป็นระบบ gradient เป้ำหมำยคือ 
แยก peak ของ cytisine, peak N-formylcytisine และ peak 
N-methylcytisine ให้แยกออกจำกกันได้ดียิ่งขึ้น และลดระยะเวลำ
กำรของกำรวิเครำะห์ รวมถึงรูปร่ำงของ peak มีควำมเหมำะสม  
ซึ่งปรำกฏว่ำ peak ทั้งสำมแยกออกจำกกันได้ดี (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 โครมำโตแกรมแสดง peak ยำหลัก cytisine, N-formylcytisine  
 และ N-methylcytisine ท่ีเวลำต่ำง ๆ กัน และไม่มี peak ใด ๆ  
 เกิดขึ้นที่ diluent solution
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 สรุป

   ขั้นตอนพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยา cytisine เบื้องต้นผู้วิจัยได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ส�าหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิงคุณสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพของสาร โดยปรับและพัฒนาวิธีให้มีความเหมาะสม ซึ่งผลการทดลองสามารถแยก peak ของยาหลัก (Cytisine) กับ
สารอื่น ๆ (N-methylcytisine, N-formylcytisine) ออกจากกันได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้น ถ้าน�าวิธีวิเคราะห์ไปใช้วิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Full validation) ต่อไป


