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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي اثر متغيرهاي عملياتي در توليد نانو ذرههاي ايندومتاسين
با روش جتهاي برخوردي محدود شده
+

مهشيد خرميان ،سيد سيامک اشرف طالش*

رشت ،دانشگاه گيالن ،دانشکده فني ،گروه مهندسي شيمي ،صندوق پستي  6573ـ 53367

چكيده :مشکل عمده بسياري از داروها در صنعت داروسازي ،فراهمي زيستي ناچيز آنها ،به واسطه حالليت و نرخ
انحالل پذيري ضعيف در بسياري از حاللها (به ويژه آب) مي باشد .کاهش اندازه ذرههاي دارويي تا مقياس نانو
از جمله روشهايي است که در رفع اين مشکل مؤثر شناخته شده است .در پژوهش حاضر ،توليد نانو ذرههاي ايندومتاسين
با استفاده از روش جت هاي برخوردي محدود شده طي فرايند رسوب گذاري ضد حاللي صورت پذيرفته است.
همچنين اثر متغيرهاي عملياتي مؤثر در فرايند مانند سرعت همزن ،نسبت فرونشاني ،غلظت محلول دارويي و شدت
جريان کل به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه به نتيجههاي به دست آمده از تصويرهاي
ميکروسکوپ الکتروني روبشي ديده شد که با افزايش سرعت همزن از شرايط بدون همزدن به  544و،3044 rpm
اندازه ذرهها از  037تا  88 nmکاهش يافته است .در بررسي تغييرهاي نسبت فرونشاني به صورت  3:7 ،3:3/7و ،3:30
کاهش اندازه ذرهها از  301تا  83و 84nmديده شد .بررسي افزايش متغير غلظت از  34تا  ،74 mg/mLکاهش
اندازه ذرهها از  18تا  55 nmرا همراه با تجمع در ذرهها نشان داد .در بررسي تغييرهاي شدت جريان کل نيز تأثير
اين متغير در کاهش اندازه ذرهها از  17تا  83 nmبه ازاي افزايش آن از  644تا  344ml/minديده شد .همچنين نتيجههاي
آناليز گرماسنجي پويشي تفاضلي مؤيّد اين امر است که روش جت برخوردي به خوبي قادر به توليد پلي مورفهاي
شبه پايدار خالص  داروي ايندومتاسين مي باشد که ميتواند به طور چشمگيري انحالل پذيري اين ماده دارويي را
افزايش دهد.
واژههاي كليدي :نرخ انحالل؛ ايندومتاسين؛ جتهاي برخوردي؛ نانو ذرات.
KEYWORDS: Dissolution rate; Indomethacin; Confined impinging jets; Nanoparticles.

مقدمه

طي سالهاي اخير ،مشکل عدم حالليت و يا حالليت ناچيز
بخش چشمگيري از داروهاي نوظهور در صنعت داروسازي ،مانعهاي
جدي در گسترش و تجاري سازي اين صنعت ايجاد کرده است.
براي بسياري از داروهاي کم محلول در آب ،نرخ انحالل يکي از
*عهده دار مکاتبات

+E-mail: s_ashraf@guilan.ac.ir
)0( Formulation

علمي ـ پژوهشي

مهم ترين عاملهاي محدود کننده ميزان جذب و در نتيجه
فراهمي زيستي( )1آنها ميباشد .از سويي سينتيک انحالل،
نيرو محرکه ي اصلي ويژگيهاي داروشناختي اين ترکيبهاي
کم محلول در بدن ميباشد ] .[1درنتيجه نرخ انحالل در فرموالسيون()2
)3( Bioavailability
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اين دسته از داروها نقش حياتي دارد .طي سالهاي اخير ،تالشهاي
گستردهاي بهمنظور غلبه بر اين مشکل صورت گرفته است.
در اين بين ،کاهش اندازه ذرهها به عنوان يک روش مؤثر در حل
مشکل انحالل پذيري پايين مي باشد بهطوري که اين کاهش
به عنوان يک امر اثبات شده و برتري مهم محسوب ميشود ].[2 ،3
نرخ انحالل دارو در بدن ،تابعي از حالليت ذاتي و سطح ويژه ي
ذرههاي آن است .با کاهش اندازه ،سطح تماس مؤثر ذرهها
افزايش يافته و در نتيجه نرخ انحالل آنها نيز افزايش خواهد يافت.
به اين ترتيب در يک زمان معين ،ذرهها با سرعت بيشتري
در بدن حل شده و فراهمي زيستي آنها افزايش خواهد يافت ].[4
روش رسوب گذاري به کمک ضد حالل مايع( ،)1از جمله
روشهاي کاهش اندازه ذرهها است که به دليل کنترل مؤثر اندازه ذرهها
و نيز قابليت افزايش مقياس در مقايسه با ساير فناوريهاي
موجود در اين زمينه ،بسيار مورد توجه قرار گرفته است ].[5 ،6
در اين روش ماده دارويي مورد نظر در حالل مناسب حل شده و
طي روشهاي گوناگون اختالط ،با ضد حالل مناسب که بهطول معمول
آب است ،مخلوط مي شود .سپس رسوبگذاري ماده حل شده،
به واسطه حضور ضد حالل انجام ميشود ] .[7رسوبگذاري ذرهها
در اين فرايند ،نتيجه ي انجام همزمان مکانيسمهاي هسته زايي()2
و رشد مولکولي( )3و به دنبال آن فرايندهاي ثانويه مانند تجمع( )4است.
نيرو محرکه ي اصلي وقوع اين مکانيسمها فرا سير شدن()5
ميباشد که تمامي ويژگيهاي مهم ذرههاي تشکيل شده
همچون اندازه ،توزيع اندازه ذرات ،شکل ظاهري و خلوص را
تحت تأثير قرار ميدهد .اين پارامتر به صورت نسبت غلظت حقيقي
حل شونده در محلول به غلظت تعادلي آن در مخلوط حالل و
ضد حالل تعريف ميشود ].[8
هستهزايي و رشد پديدههاي رقابت کننده در فرا سيرشدن هستند
و اندازه ذرهها به وجود آمده به نتيجه ي اين رقابت بستگي دارد ].[9
از ديدگاه کمّي ،سرعت هستهزايي با افزايش فرا سيري به صورت
تواني افزايش مييابد و درمقابل ،سرعت فرايند رشد به صورت
خطي با افزايش فرا سيري زياد ميشود ] .[11 ،11به تعبير ديگر
يک افزايش کوچک در هسته زايي ،منجر به افزايش چند برابري

نرخ هسته زايي و تنها يک افزايش کوچک در نرخ رشد ميشود.
بنابراين در فراسيريهاي باال ،فرايند هستهزايي مکانيسم اصلي
تشکيل رسوب بوده و نرخ باالي هستهزايي منجر به توليد تعداد
بسيار زياد هستههاي ريز مي شود .اما هنگاميکه فراسيري کم
است ،فرايند رشد غالب شده و انباشتگي ذرهها برروي همديگر
به تدريج انجام ميشود .در نتيجه تمايل کمتري به تشکيل تعداد
هستههاي بيشتر وجود داشته و در اين شرايط است که ذرههاي
بزرگتري به دست ميآيد.
شرط ايجاد فراسيريهاي باال و همگن ،بهبود شرايط اختالط
و ايجاد اختالط بسيار مؤثّر است و اين امر زماني محقق ميشود
که اختالط در مقياس مولکولي( )6رخ دهد ] .[9دستيابي به اختالط
در مقياس مولکولي ايده آل و سريع در دستگاههاي اختالط
پيوسته با زمان تماس کوتاه و بيشترين انرژي اختالط
امکان پذير است .راکتور جتهاي برخوردي محدود شده()7
از جمله تجهيزات اختالط سريع است که در آن دو جت با سرعت
خطي باال ،در يک محفظه اختالط کوچک برخورد ميکنند.
اين راکتورها با ايجاد منطقه اي با اتالف انرژي( )8بسيار باال،
در اثر برخورد غير االستيک بين جتهاي سرعت باال و اطمينان
از عبور نکردن جريانهاي اختالط بدون جريان کنارگذر از اين منطقه،
به ترتيب شدت مناسب براي اختالط و حفظ نسبت مولي مورد دلخواه
جريانها در طي فرايند اختالط را فراهم ميکنند که به اين ترتيب
رسيدن به اختالط در مقياس مولکولي ايده آل در مقياس آزمايشگاهي
را تضمين ميکنند ] .[9 ،12از سوي ديگر کوچکتر بودن زمان
مشخصهي اختالط در مقياس مولکولي از زمان مشخصه القاي()9
هستهزايي در فرايندهايي مانند رسوب گذاري ،که تأثيرپذيري
متغيرهاي فرايند از ويژگيهاي اختالط را کمينه ميکنند ،ويژگي
مهم ديگري است که کارايي جتهاي برخوردي محدود شده را
به عنوان يک فناوري نوين اختالط پيوسته توسعه بخشيده است
].[12 ،13
)
11
(
ماهاجان و همکاران ] [12جتهاي برخوردي محدود شده را
در مشخصه سازي زمان اختالط در مقياس مولکولي فرايند
رسوبگذاري سريع ،به صورت تابعي از شرايط هيدروديناميکي و

)3( Micromixing

)3( Liquid antisolvent precipitation

)5( Confined two-impinging jets reactor

)0( Nucleation

)8( Energy dissipation

)6( Growth

)1( Induction time

)5( Agglomeration

)34( Mahajan

)7( Supersaturation
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شکل 3ـ نمای شمايي راکتورجتهای برخوردی محدود شده.

هندسهي راکتور ،با استفاده از واکنش دو مرحلهاي بورن( )1بين
 -1نفتول( )2و ديازوسولفالينيک اسيد( )3مورد بررسي قرار دادند.
نتيجههاي آنها نشان داد که زمان مشخصهي اختالط در مقياس
مولکولي در اين راکتور ميتواند حداقل به کوچکي  65ميلي ثانيه
باشد .همچنين آنها رسوبگذاري داروي لواستاتين( )4را
در شرايط اختالط در مقياس مولکولي انجام دادند .با اندازهگيري
زمان مشخصه و القاي هسته زايي ديده شد ،هنگامي که زمان
اختالط درمقياس مولکولي بزرگتر از زمان القاي هستهزايي باشد،
توزيع اندازه ذرهها گستردهتر بوده و متوسط اندازه ذرهها بزرگتر
خواهد بود و اين در حالي است که در عکس اين حالت ،ذرهها
با اندازه کوچکتر و توزيع اندازه ذرههاي باريکتر به دست خواهد آمد.
در اين پژوهش روش رسوب گذاري ضد حالل مايع با استفاده از
جتهاي برخوردي محدود شده با طراحي همانند ماهاجان و
همکاران ] [12به صورت تجربي مورد بررسي قرار گرفته است .هدف
از اين پژوهش ،بررسي اثر پارامترهاي مؤثر در فرايند مانند غلظت
محلول دارويي ،شدت جريان حجمي کل ،نسبت حجمي شدت جريان
محلول به ضد حالل ،نسبت فرونشاني و سرعت همزن بر اندازه
ذرههاي نهايي به دست آمده ميباشد .براي اين منظور داروي
ايندومتاسين( )5با حالليت ناچيز در آب (حدود  )5µg/mLبه عنوان
داروي هدف در نظر گرفته شده است .اين ماده دارويي،
يک عامل غير استروئيدي اسيدي است که به نحو مؤثري

شکل  1شماي کلي راکتور جت هاي برخوردي مورد استفاده
در فرايند توليد نانو ذرههاي ايندومتاسين را نشان ميدهد که همانند
راکتور طراحي شده توسط ماهاجان و همکاران ] [12ميباشد.
اين راکتور (به شکل يک مخلوط کننده  Tشکل) از دو جت
برخوردي هم صفحه ،سرعت باال و با قطر يکسان تشکيل شده است

)7( Indomethacin

)3( Bourne

)3( Scanning electron microscopy

)0( 1-naphthol

)5( Differential scanning calorimetry

)6( Diazosulfanilic acid

)8( Merck

)5( Lovastatin
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در کنترل تب و تسکين دردهاي عضالني و مفصلي مورد استفاده
قرار ميگيرد ] .[14 ،15استون به عنوان حالل و آب نيز به عنوان
ضد حالل داروي ايندومتاسين در طول فرايند مورد استفاده
قرار گرفته است .به منظور تحليل نتيجههاي به دست آمده از ذرههاي
به دست آمده نيز از آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشي( )6و
گرماسنجي پويشي افتراقي( )7استفاده شده است.
بخش تجربي
مواد

ايندومتاسين به صورت پودر سفيد رنگ و با فرمول شيميايي
( C19H16C1NO4پلي مورف ،)γشرکت بهداشت کار ،استون با خلوص
 ، % 99شرکت مرک( ،)8به عنوان حالل آلي داروي ايندومتاسين
مورد استفاده قرار گرفته است .آب مقطر يونيزه شده نيز به عنوان
ضدحالل به کار رفته است.
تهيه نانو ذرههاي ايندومتاسين
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که در يک محفظه اختالط استوانه اي کوچک با مقطع مخروطي
و با اندازههاي طول  11 mmو قطر داخلي 5mmبه هم برخورد کرده
و از لوله خروجي آن با قطر خارجي  2mmخارج ميشوند.
مکانيسم توليد ريز ذرهها در جتهاي برخوردي محدود شده
به اين صورت است که با برخورد جتها در محفظه اختالط،
يک فيلم مايع در مرکز فاصله برخورد دو جت تشکيل ميشود که اندازه آن
با افزايش عدد رينولدز جتها افزايش مييابد .اين فيلم
تا هنگامي که جتها درنقطه برخورد داراي مومنتوم مساوي باشند،
به صورت عمودي باقي ميماند و سرانجام به قطرههاي کوچک
تجزيه مي شود .ماهاجان و همکاران در آزمايشهاي خود ديدند
که براي تشکيل يک فيلم مايع به صورت ايده آل و پايدار ،نسبت
طول نازل جت به قطر آن بايد در حدود  11و يا بزرگتر باشد ].[12
به همين دليل طول نازلها  11 mmو قطر داخلي آنها 1mm
در نظر گرفته شد.
براي انجام آزمايشها ،محلول دارويي ايندومتاسين ـ استون
در غلظتهاي مشخص  31 ،21 ،11و  ،51mg/mLکه در تمامي آنها
ايندومتاسين به طور کامل در حالل استون انحالل پذير است،
آماده شدند .سپس محلول دارويي و ضد حالل (آب ديونيزه)
توسط پمپهاي پريستالتيک(( )1مدلهاي  P466و P422HS
ساخت شرکت  )SABZ ZIST KIMIYAکه براي رسيدن به
شدتهاي اختالط گوناگون ،در نسبت حجمي ثابت  ،1:5به ترتيب
در شدت جريانهاي  111mL/min ،51 ،25و 511mL/min ،251 ،125
تنظيم شدند ،از جهتهاي مخالف به داخل راکتور پمپ شدند.
در ادامه با برخورد جت ها در محفظه اختالط ،رسوب گذاري ذرهها
به سرعت صورت گرفته و سوسپانسيون شيري به دست آمد که
داراي نانو ذرههاي ايندومتاسين ميباشد ،به منظور پايدارسازي و
رشد کامل بلورها از خروجي راکتور به ظرف جمع آوري فراورده
که داراي  511ميلي ليتر ضد حالل بوده و با سرعت همزن 1211 rpm
قرار دارد افزوده شد و براي مدت زمان ثابت  11دقيقه يکنواخت شد.
پس از گذشت مدت زمان مورد نظر ،از سوسپانسيون به دست آمده
نمونهگيري شده و در جريان هواي اتاق خشک شد .در پايان نيز
نمونههاي خشک شده مورد آناليز قرار گرفتند.
تعيين ويژگيهاي نانوذرهها به وسيله ميکروسکوپ الکتروني روبشي
و گرماسنجي پويشي تفاضلي

به منظور شکل شناسي و تعيين اندازه ذرهها از ميکروسکوپ
)0( Thermogram
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الکتروني روبشي (مدل  JEOL, JSM-6701ساخت کشور ژاپن)
استفاده شد .براي اين منظور ،ابتدا نمونهها بهوسيله دستگاه
پوشش دهنده يوني (مدل KYKY SBC-12, Beijing
ساخت کشور چين) و با اعمال ولتاژ  51 mAبه مدت  6دقيقه
پوشش طال داده شدند تا سطح آنها هدايت الکتريکي کافي
براي دفع الکترونها را پيدا کند .سپس نمونهها درون دستگاه
قرار گرفته و ولتاژي معادل  25کيلو وات ،به منظور شتاب دادن
به الکترونها اعمال شد و عکسبرداري صورت گرفت.
همچنين تحليل ساختار بلوري ايندومتاسين با استفاده از
ترموگرام()2هاي به دست آمده از گرماسنجي پويشي تفاضلي (مدل
 DSC-6200, Seiko Instruments Inc.ساخت کشور ژاپن)
انجام شد .بدين ترتيب که نمونههاي ياد شده در قالبهاي پالتيني
قرار گرفت و ويژگي گرمايي آنها با اعمال گرما ،با سرعت
 21-221Cمورد بررسي قرارگرفت.
 11Cو بين ̊
̊ /min
نتيجهها و بحث
بررسي اثر سرعت همزن

از جمله پارامترهاي مؤثر بر اندازه نهايي ذرات ،سرعت همزن
مي باشد .جهت بررسي اثر اين پارامتر ،دو دور  411و 1211 mpr
مورد بررسي قرار گرفته و آزمايشي نيز در شرايط همانند و بدون
همزدن انجام شده است .انتخاب مقدار  411rpmبه عنوان
حد پايين پارامتر سرعت همزن ،به دليل ايجاد نشدن اختالط خوب
به واسطه حجم به نسبت زياد ضد حالل موجود در ظرف جمعآوري
فراورده ميباشد .حد باالي سرعت همزن نيز به دليل محدوديت
دستگاه همزن مورد استفاده و نيز به منظور جلوگيري از ايجاد
گردابه و تأثير آن بر اندازه و شکل ذرههاي به دست آمده،
 1211rpmانتخاب شد .با توجه به تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروني
ارايه شده در شکل  2ديده مي شود در حالتي که همزدن صورت
نميگيرد ،متوسط اندازه ذرههاي بهدست آمده  215 mrميباشد
(شکل 2ـ الف) و با افزايش سرعت همزن از 411به ،1211 rpm
اندازه ذرهها به ترتيب به صورت  151و 88 nmکاهش يافته است
(شکل 2ـ ب و 2ـ پ) .بنابراين در تمامي آزمايشها سرعت همزن
1211 mprدر نظر گرفته شده است .مکانيسم کاهش اندازه ذرهها
به وسيله افزايش سرعت همزن نيز مي تواند توسط تشديد اختالط
بين فازها با افزايش شدت همزدن تحليل شود .اختالط شديدتر،
مقاومت انتقال جرم را کاهش و ميزان نفوذ بين فازها را
)3( Peristaltic pumps
علمي ـ پژوهشي
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(پ)

شکل 1ـ تصويرهای ميکروسکوپ الکتروني نانو ذرههای ايندومتاسين در شرايط بدون همزدن (الف) و سرعت همزن های گوناگون((ب) – (پ))؛
(ب) ( ،244rpmپ)( .3144rpmتمامي شرايط در غلظت  ،14 mg/mLشدت جريان محلول  ،34 mL/minنسبت حجمي 3:3
و نسبت فرونشاني 3:3 :ثابت نگه داشته شده است).

(الف)

(ب)

(پ)

شکل 5ـ تصويرهای ميکروسکوپ الکتروني نانوذرههای ايندومتاسين به دسته آمده در نسبتهای فرونشاني گوناگون؛
(الف) ( ،3:3/3ب) ( ،3:3پ) ( .3:31تمامي شرايط در غلظت  ،14 mg/mLشدت جريان محلول  ،34 mL/minنسبت حجمي 3:3
وسرعت همزن 3144ثابت نگه داشته شده است).

افزايش ميدهد .اين امر موجب ميشود فرا سيري همگن بيشتر
در زمان کوتاهتري صورت گيرد و هستهزايي سريعتر انجام شود و
در نتيجه ذرهها با اندازه کوچکتر توليد شود ].[16
بررسي اثر نسبت فرونشاني

همانگونه که در تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروني ارايه شده
در شکل  3ديده ميشود ،بين نسبت فرونشاني و متوسط اندازه
ذرههاي به دست آمده نسبت وارون وجود دارد .در نسبت 1:1/5
متوسط اندازه ذرهها حدود  129 nmبوده و با افزايش آن تا  1:5و
 1:12اندازه ذرهها به  86و  81nmکاهش يافته و از تجمع ذرهها
نيز کاسته شده است .همچنين با افزايش زياد نسبت فرونشاني
از  1:5به  ،1:12کاهش اندازه ذرهها تغيير چشمگيري نداشته است
و به همين دليل در تمامي آزمايشها ،نسبت فرونشاني مقدار ثابت 1:5
علمي ـ پژوهشي

در نظر گرفته شد .روند کاهش اندازه ذرهها با افزايش نسبت
فرونشاني نيز ميتواند با دو دليل توضيح داده شود .با افزوده شدن
محلول دارويي به ضد حالل (آب مقطر يونيزه شده) غلظت دارو
کاهش مي يابد و مادامي که حجم ضد حالل به کار رفته افزايش
مي يابد ،کاهش غلظت تندتر صورت گرفته و اين امر منجر به
رسوب گذاري سريعتر دارو به صورت نانو ذرهها خواهد شد.
در واقع با افزايش حجم ضد حالل به کار رفته ،نسبت حجمي
محلول به ضد حالل افزايش يافته و به دنبال آن فرا سيري
باالتري ايجاد خواهد شد که منجر به هسته زايي سريعتر و توليد
ذرههاي کوچکتر ميشود .دليل ديگر براي کاهش اندازه ذرهها
بدين صورت است که همزمان با افزوده شدن محلول دارو
به ضد حالل و آغاز هسته زايي ،رشد ذرهها نيز آغاز ميشود.
با افزايش حجم ضد حالل به کار رفته براي فرونشاني ،فاصله نفوذ
13
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(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل 2ـ تصويرهای ميکروسکوپ الکتروني نانوذرهها ايندومتاسين به دست آمده در غلظتهای گوناگون؛ (الف)( ،34 mg/mLب)،14 mg/mL
(پ) ( ،54 mg/mLت)( .34 mg/mLتمامي شرايط درشدت جريان محلول  ،34mL/minنسبت حجمي ،3:3سرعت همزن 3144
و نسبت فرونشاني  3:3ثابت نگه داشته شده است).

براي ذرهها در حال رشد افزايش يافته و به اين ترتيب
نفوذ مرحله محدود کننده رشد ذرهها خواهد بود .درنتيجه رشد
ذرهها به کندي صورت گرفته و ذرهها با اندازه کوچکتر توليد
خواهد شد ].[17
بررسي اثر غلظت محلول

براي بررسي اثر غلظت ،مقدارهاي  31 ،21 ،11و 51 mg/mL
در شرايط شدت جريان محلول و نسبت شدت جريان محلول
به ضد حالل ثابت  51 ml/minو 1:5مورد آزمايش قرار گرفت.
مطابق تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروني ارايه شده در شکل 4
ديده ميشود که با افزايش غلظت از  11تا  ،51 mg/mLاندازه
ذرهها از  nmبه  77کاهش پيدا مي يابد .روند کاهشي اندازه ذرهها را
ميتوان با توجه به رقابت مکانيسمهاي مؤثّر در فرايند رسوب گذاري
توضيح داد .همانگونه که گفته شد ،فرايند رسوب گذاري شامل
مرحلههاي اصلي هستهزايي و رشد ذرهها است .نيرو محرکه الزم
براي وقوع هر دو مرحله نيز فراسيري ميباشد .اما در مقايسه با
12

سرعت رشد ذرهها ،سرعت هسته زايي وابستگي بيشتري به
فرا سيري داشته و به شدت اندازه ذرهها را تحت تأثير قرار ميدهد.
درنتيجه با افزايش غلظت ،سطح فراسيري و نرخ هستهزايي
افزايش يافته و اين امر منجر به توليد ذرهها کوچکتر ميشود.
از سوي ديگر با توجه به تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروتي
ديده ميشود که در غلظتهاي باالتر ،ذرهها به دست آمده تمايل
به تجمع يافتن دارند .بهعبارت ديگر در غلظتهاي باال ،تعداد
هسته هاي تشکيل شده در فصل مشترک دو فاز افزايش يافته و
در نتيجه اين امر نفوذ ماده حل شده از حالل به ضد حالل کاهش يافته
و به اين ترتيب ذرهها تجمع مييابند ] .[18همچنين اثر گرانروي
بر غلظت محلول را نيز ميتوان دليل ديگري بر اين ادعا دانست.
به طور کلي با افزايش غلظت ،گرانروي محلول افزايش يافته و
اين امر منجر به ايجاد فرا سيري غير يکنواخت و در نتيجه کاهش
سرعت نفوذ ماده حل شده از حالل به ضد حالل ميشود.
به اين ترتيب ذرهها حاصل تجمع يافته و توزيع اندازه آنها نيز
گسترده ميشود ].[19
علمي ـ پژوهشي
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شکل  3ـ تصويرهای ميکروسکوپ الکتروني نانوذرههای ايندومتاسين به دست آمده با شدت جريان های کل گوناگون; (الف) ،334 mg/mL
(ب) ( ،544 mg/mLپ) ( .244 mg/mLتمامي شرايط درشدت جريان محلول  ،14 mg/mLنسبت حجمي ،3:3سرعت همزن 3144
و نسبت فرونشاني  3:3ثابت نگه داشته شده است).
344

94
53
54
23

متوسط اندازه ذرهها )(nm

93

24
544

244

334

23

شدت جريان کل )(mL/min

شکل  2ـ نمودار تغيير اندازه ذرههای ايندومتاسين با افزايش
شدت جريان حجمي کل.

تشکيل شده بزرگتر و در شدت جريانهاي باالتر که اختالط
دو فاز تندتر صورت مي پذيرد ،اندازه ذرهها کاهش مييابد.
به طور کلي سرعت وشدت اختالط دو فاز ،سرعت رشد و در نتيجه
اندازه ذرههاي به دست آمده را تحت تأثير قرار مي دهد .افزايش
شدت اختالط بين محلول و ضد حالل ،تا هنگامي که زمان اقامت
الزم و کافي براي دو فاز فراهم باشد ،آشفتگي شديدتر و در نتيجه
اختالط در مقياس مولکولي بهتر بين دو فاز را امکان پذير ميسازد.
درنتيجه نفوذ بين دو فاز با سرعت بيشتري صورت گرفته و توزيع
غلظت يکنواختي در مقياس مولکولي ايجاد خواهد شد که منجر
به ايجاد فراسيري موضعي يکنواخت مي شود .در نتيجه سرعت
هستهزايي افزايش يافته و تعداد هستههاي زيادي با اندازه
کوچکتر تشکيل خواهد شد ].[18

بررسي اثر شدت جريان کل

آناليز نانو ذرههاي

به منظور بررسي اثر شدت جريان کل بر اندازه ذرههاي
به دست آمده ،غلظت و نسبت حجمي به ترتيب در  21mg/mLو
 1:5ثابت نگه داشته شده و شدت جريان کل از  151به  311و
 611mL/minافزايش داده شده است .نتيجههاي به دست آمده
از اين بررسي در شکلهاي  5و  6ارايه شده است .با توجه به شکل 6
ديده مي شود که با افزايش شدت جريان حجمي کل از
 151mL/minتا  ،311mL/minمتوسط اندازه ذرهها تغيير چنداني
نداشته و به تقريب برابر با  95nmميباشد ،اما با افزايش بيشتر آن
تا مقدار  ،611mL/minاندازه ذرهها به  86 nmکاهش مييابد.
بهعبارت ديگر ميتوان بيان نمود که در شدت جريانهاي پايينتر
که اختالط آهسته محلول دارويي و ضد حالل وجود دارد ،ذرههاي

با توجه به تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروني مربوط به داروي
اوليه و پس از فرايند جت برخوردي مطابق با شکلهاي( -7الف)
و ( -7ب) ،داروي اوليه داراي ساختار بشقابي و به تقريب
بيشکل است که همانند ساختار پلي مورف پايدار 
اين ماده دارويي ميباشد .اين در حالي است که براي داروي
فرايند شده تنهاساختار سوزني شکل ديده شده است که باساختار
پلي مورف شبه پايدار  مطابقت دارد ] .[21تأييد اين مشخصههاي
بلوري پيش بيني شده براي داروي اوليه و داروي فرايند شده،
توسط سنجش رفتار گرمايي آنها ،با آناليز گرماسنجي پويشي
تفاضلي انجام شده است .همانگونه که در شکل 8
ديده ميشود ،ترموگرام داروي اوليه يک پيک گرماگير تيز را

علمي ـ پژوهشي
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53

14

(ت)

54

35
32

13

32
31

14

34

33

5

34

2
2

3

4/1
4/5
4/2
4/3
4/2
4/2
4/5
4/9
3
1
5
2
3
2
2
5

4/3

33

شدت جريان کل )(mL/min

53
23
33
23
23
53
93
343
333
313
353
323
333
323
323

4

1
4

شدت جريان کل )(mL/min

شکل 2ـ تصويرهای ميکروسکوپ الکتروني (الف) داروی ايندومتاسين اوليه؛ (ب) داروی ايندومتاسين مورد فرآيند قرار گرفته در شرايط
غلظت  ،14mg/mLشدت جريان محلول  ،34 mL/minنسبت حجمي ،3:3سرعت همزن  3144 rpmو نسبت فرونشاني 3:3؛
(پ) توزيع اندازه ذرات مربوط به تصوير (الف); (ت) توزيع اندازه ذرههای مربوط به تصوير (ب).

54 344 314 324 324 354 144 114

24

24

14

دما )(°C

شکل  5ـ ترموگرام های گرماسنجي پويشي تفاضلي (الف) داروی
ايندومتاسين اوليه؛ (ب) داروی ايندومتاسين فرايند شده.
15

در حدود دماي 163°Cنشان ميدهـد کـه مطـابق بـا نقطـه ذوب
شکل پايدار  داروي ايندومتاسين مي باشـد .در حـالي کـه پيـک
ذوب نمونه فرايند شـده در حـدود دمـاي  152°Cديـده مـيشـود
که نشان دهنده تبلور داروي اوليه به صورت پلي مورف شبه پايـدار 
اســت .همچنــين وجــود تنهــا يــک پيــک در ترمــوگرام نمونــه
داروي تحت فرايند قرار گرفته ،نشان دهنده وجود پلي مـورفهـاي 
به صورت خالص و بدون وجود هيچ پلي مـورف ديگـر مـيباشـد
که در تمامي تصويرهاي ميکروسکوپ الکترونـي ارايـه شـده نيـز
قابل ديدن است .اين پديده ميتواند با توجه بـه فـرا سـيري تنـد
صـــورت گرفتـــه در فراينـــد رســـوب گـــذاري در جـــتهـــاي
برخوردي تحليل شود که در نتيجه آن زمان کافي بـراي تشـکيل
پلي مـورفهـاي ديگـر ايندومتاسـين وجـود نداشـته اسـت ].[21
علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي اثر متغيرهای عملياتي در توليد نانوذرههای ايندومتاسين ...



همچنين با توجه به شکلهاي ( -7پ) و( -7ت) ،پلي مورفهاي
شکل گرفته ،اندازه ذرهها بسيار کوچکتر و توزيع اندازه باريکتري
( )37-185 nmنسبت به پلي مورفهاي  اوليه ( )1/4-8 µm
دارند .درنتيجه با توجه به آنچه که مشاهدهها نشان ميدهد،
تشکيل پلي مورفهاي شبه پايدار خالص ميتواند به طور چشمگيري
نرخ انحالل پذيري و حالليت ظاهري داروهاي کم محلول را
افزايش دهد ].[22
نتيجهگيري

در پژوهش حاضر ،کاهش اندازه ذرههاي داروي ايندومتاسين
با فناوري جتهاي برخوردي محدود شده مورد بررسي قرار گرفت.
نتيجهها نشان داد که اين روش به خوبي قادر به توليد ذرههاي
ايندومتاسين در مقياس نانومتر مي باشد .همچنين ديده شد که
تنظيم متغيرهاي مؤثر در فرايند ميتواند به طور مؤثري منجر به
تغيير دراندازه ذرهها شود .بررسي اين تغييرها نشان داد ،افزايش
مقدار متغير غلظت تا زماني که منجر به تجمع ذرهها نشود،
به دليل افزايش سطح فراسيري و در نتيجه نرخ هستهزايي،
اندازه ذرهها را کاهش خواهد داد .در بررسي اثر تغييرهاي شدت
جريان کل ديده شد تا هنگامي که زمان اقامت الزم و کافي براي
مايع در محفظه اختالط راکتور وجود داشته باشد ،افزايش مقدار
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اين متغير مي تواند براي تشکيل ذرههاي کوچکتر مفيد باشد.
بررسيهاي مربوط به نسبت فرونشاني و سرعت همزن نيز
نشان داد که افزايش اين دو متغير به نفع کاهش اندازه ذرهها
خواهد بود .همچنين ديده شد در تمامي آزمايشهاي انجام شده،
نانو ذرههاي به دست آمده به صورت پلي مورفهاي شبه پايدار
خالص  با ساختار سوزني شکل هستند که براساس پژوهشهاي
پيشين صورت گرفته تشکيل اين پلي مورفها ميتواند
به طور چشمگيري نرخ انحاللپذيري و حالليت ظاهري داروي
ايندومتاسين را در مقايسه با پلي مورف  اين ماده دارويي
افزايش دهد .بنابراين با توجه به اين نتيجهها ميتوان
نتيجه گرفت که فناوري جتهاي برخوردي محدود شده ميتواند
روش مناسبي جهت توليد نانو ذرههاي داروي ايندو متاسين و
افزايش حالليت آن باشد.
قدرداني
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