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Tóm tắt: 

Trong nghiên cứu này, một loại chất mang thuốc mới được tạo thành bằng cách sử dụng axitfolic 
liên kết đồng hóa trị vào mạng lưới hydrogel siêu phân tử. Trong đó, axit folic được liên kết với 
α-CD tạo thành α-CD-FA và sau đó tạo hydrogel siêu phân tử với Poly (ethylene glycol) methyl 
ether trong môi trường nước. Cấu trúc của hydrogel siêu phân tử, động học của gel hóa, độ bền 
cơ học, tính chất trượt dính mỏng và tính xúc biến đã được khảo sát bằng phương pháp phân tích 
phổ 1H NMR, phương pháp nhiễu xạ tia X (WAXD) và phương pháp phân tích phổ hồng ngoại 
(FT-IR) nhiều hàm lượng khác nhau của MPEG và α-CD-FA. Đồng thời, khả năng sử dụng 
hydrogel này làm chất mang thuốc trong tiêm chích thông qua kim tiêm cũng được nghiên cứu. 
Từ việc thử nghiệm in vitro và xét nghiệm khả năng tế bào, nhận thấy rằng vật liệu hydrogel này 
có tiềm năng rất lớn để hoạt động như một chất mang trong việc đóng gói và giải phóng lâu dài 
thuốc doxorubicin hydrochloride (Dox) qua đường tiêm chích.   
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Abstract: 

In this study, a new drug carrier obtained by using folic acid (FA) covalently incorporated into a 
supramolecular hydrogel network. For this attempt, FA is first conjugated with α-Cyclodextrin 
(α-CD) to form α-CD-FA and then used to interact with Poly(ethylene glycol) methyl ether 
(MPEG) in an aqueous solution. The formation of the supramolecular hydrogel, its gelation 
kinetics, mechanical strength, shear-thinning behavior and thixotropic response are investigated 
using nuclear magnetic resonance (1H NMR), wide angle X-ray diffraction (WAXD), Fourier 
transform infrared (FT-IR) and rheological measurements with respect to the effects of MPEG 
and α-CD-FA amounts. Meanwhile, the possibility of using this hydrogel matrix for an injectable 
drug delivery system is also explored. From in vitro release and cell viability tests, it is found 
that the resultant hydrogel material has a great potential to act as an injectable matrix for the 
encapsulation and sustained release of the modelled drug, doxorubicin hydrochloride (Dox).   
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