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مقدمه
فرموالسیون یک قرص خوراکی گیاهی معموالً

اي و ذرهةدرگیر تجمع ذراتی است که از نظر شکل، انداز
طور ه. بندهستهمگون و غیر یکنواخت اي ناتوزیع ذره

مثال مخلوط ذرات دارو با مواد جنبی که هر یک به دلیلی 
ت شوند نه تنها متفاوراي تنظیم فرموالسیون استفاده میب

زنیقرصبلکه در موقع تجمع و ایجاد حرکت در دستگاه 
، واکنشايذرهةانداز،دلیل تفاوت در دانسیته، شکلهب

از خود نشان متفاوتی(Mechanical)حرکتی و ماشینی 
اي یک یا چند پودر مخلوط شده ذرهةدهند. اندازمی

ها، وزن حوه و درصد توزیع ذرات با اندازههمچنین ن
متفاوت (Flowability)یابیو روند جریان(دانسیته)

در جریان بستر یک پودر در حال حرکت در توانند می
متراکم ةیک تودۀمنظور تهیهزنی و بمسیر دستگاه قرص
(Compaction)و در سطوح صنعتی نام قرص هب

.)4- 1(گذار باشند أثیرفاکتورهایی ت
باید در سازي الزاماًیک پودر مناسب براي قرص

زنی داراي یک روند حرکتی آسان، مسیر دستگاه قرص
تا بوده(Free Flow Properties)روان و یکنواخت

قرص تهیه شده از آن کمتر دچار اختالل و نا بعداً
داراي یکنواختی در وزن و سختی باشد. پودرهایی که ذاتاً

اصل بسیار کم بوده و در،اي هستندچنین پدیده
ی خاصی یاي و فضاذرهمشخصات کریستالی، شکل

دارند. اما بسیاري از پودرهاي مورد استفاده در )(مطلوبی
و نیازمند یستندداروسازي داراي چنین مشخصاتی ن

جهت بهبود در رفتار حرکتی ايتغییرات مکانیکی و ذره
گرانوالسیون انجام بوده که این امر از طریق عملیات خود

باشد.پذیر میامکان
عالوه مکانیکی یک پودرو حرکتتقدر،عالوههب

بهم چسباننده ماده غلظت ،ايذرهةاندازثیر برأتبر
(Binding Agent)با روش ،و درصد خلل و فرج

طور مثال هبباشد. پودر نیز مرتبط مییک خشک کردن 
کنی بر روي صمغ طبیعی هاي مختلف خشکبررسی روش

متفاوت ثیر أخوبی تهب(Durian)"دوریان"میوه ۀدان

کنی مختلف را بر دانسیته، درصد خلل و روشهاي خشک
نشان تماس یک پودر را ۀپذیري و زاویفرج، اندیس پرس

کنی مقدار متنابهی از ). چون در روش خشک5(دهدمی
خالل خشک کردن گرفته رطوبت یک ماده (دارو) در

لذا طبیعی است که برخی از خواص حرکتی و ،شودمی
ثیر قرار گرفته و تغییر نمایدأتحت تپودریک فیزیکی 

استخراج و بررسی ة). در بخش اول این پژوهش نحو6(
شیمیایی و همچنین حرکتی خواص فیزیکو
(Mechanical)خشک شده با دو ۀموسیالژ به دانپودر

Freeze) و سرد (Ovenروش گرم ( Drying( مورد
ۀبا تهیپژوهشقسمت دوم این بررسی قرار گرفت. در

پودر موسیالژ خشک شده با دو نوع رانول از هر دو گ
در هایکی از گرانولانتخابروش سرد و گرم و همچنین

پذیري که داراي مشخصات تراکمهاي مختلفاندازه
نسبت به انتخاب یک قرص مکیدنی ،ي نیز باشدبهتر

مناسب براي درمان سرفه و رفع عالئم آسم اقدام شده 
که از بیشتر موسیالژها و به . الزم به توضیح استاست

خصوص موسیالژ به دانه تاکنون به عنوان مواد جنبی در 
). 11- 7اشکال مختلف دارویی استفاده شده است (ۀتهی

عنوان به هم هدانه نیز تاکنون ببه طور مثال، موسیالژ به
کننده ) و یا امولسیونBinders(چسباننده

)Emulsifyingجه برخی ) و موارد مشابه مورد تو
) اما هیچگاه به خاطر مصارف 13، 12ن بوده (امحقق

پزشکی آن در درمان سرفه مورد توجه و پژوهش قرار
) در 14ن (یکی از محققاکه اخیراًنگرفته است. از آنجایی

هاي ثر این موسیالژ در درمان ناراحتیارتباط با مکانیزم ا
و مجاري هوایی و تنفسی مطالعاتی داخلی و احشایی

جام داده و موفق به تعیین یک دوز درمانی مناسب از آن ان
آن بوده تا با در حیوان شده، لذا در این پژوهش تالش بر

استفاده از اصول علمی و صنعتی شکل دارویی مناسبی 
مثل یک قرص مکیدنی براي مصارف مجاري تنفسی 

یید آزمایشگاهی تأانسانی تهیه گردد تا پس از 
طور هبی و حرکتی آن بعداًشیمیایخصوصیات فیزیکو
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جداگانه، در یک آزمون انسانی مورد ارزشیابی نهایی قرار 
گیرد. 

روش بررسی
گرانولۀتهی

صدگرم از هر یک از پودرهاي موسیالژ حدود سی
و (Oven)خشک شده به دانه با روشهاي متفاوت گرم 

،بار تقطیر شدهآب مقطر دوبا(Freeze Drying)سرد
هاي مرطوب آماده گردید. تودهانول مرطوبصورت گرهب

ی در یمش امریکا8س از عبور از یک الک آماده شده پ
درصد 3گراد و با حفظ حدود سانتیۀدرج55دماي 

ند.شدمدت حدود دو ساعت خشک هب) 15(رطوبت الزم 
Karlاستفاده از روش کارل فیشر (ها بارطوبت گرانول

Fischer (مورد ۀاین بررسی نمون. دراندازه گیري شد
نظر در متانول پراکنده گردید و با بهم زدن آن نسبت به 

ب اقدام و در نهایت با استفاده از معرف کارل آاستخراج 
پایان ادامه یافت. رسیدن به نقطۀ فیشر عمل تیتراسیون تا

ي رطوبت با استفاده از فرمول ذیل محاسبه گردید.امحتو
:1فرمول 

ۀگرانول در استوانۀحجم اولیبیانگر V0در این فرمول 
بیانگر حجم اشغالی توسط صمغ (گرانول) Vtمدرج، و 

).15باشد (ساعت می24متورم شده به دانه پس از 
مشخصات فیزیکی و حرکتی پودرۀبررسی و مقایس

کنی(گرانول) تهیه شده با روش سرد و گرم خشک
:نولها براي بررسیبندي گرادرجه

اي الک به پنج استوانهۀکمک یک مجموعهها بگرانول
میکرون تقسیم 1700الی 212اي از متفاوت ذرهةانداز

شدند.
:از قرص مکیدنی(Batch)یک سري ساخت ۀتهی

,Erweka)اي سمبهبا استفاده از یک ماشین آموزشی تک

Ko, Germany)صد از کارگیري حدود یک دره و ب
مش از هر گروه پودري 60استئارات منیزیملوبریکنت

800±5حدود پانصد عدد قرص آزمایشی با وزن متوسط 
متر و ضخامت حدود میلی20±4/0، قطر حدودگرممیلی

ثابت تهیه گردید.وفشار معیندرمتر میلی5/0±5
:(Angle of Repose)تماس ۀزاویتعیین 

د آزمایش طبق دستورالعمل نشست پودر مورۀزاوی
) با عبور از یک 16(انگلیس2004استاندارد فارماکویه 

و رها نمودن آزاد پودر به (Fixed Funnel)قیف ثابت 
-نگهۀ. فاصلدشگیري اندازهخودسطح مسطح زیرین 

متر در سانتیh(2تا سطح کاغذ زیرین (داشت نوك قیف
آن به نوك نظر گرفته شد و عمل ریزش پوست تا رسیدن

مخروط ةمتوسط قاعد) D(ادامه یافت. قطر قیف
(Cone) پودر ریخته شده و مستقر بر روي سطح کاغذ

مورد آزمایش تعیین و با استفاده از فرمول زیر تانژانت 
)تماس ۀزاوی زیرین محاسبه گردید:ۀپودر با صفح(

:2فرمول  

Bulk and Tapped)حجمی و کوبیده شده ۀدانسیت

Density):
یک از پودرهاي مورد گرم از هر2در این بررسی 

لیتر مستقر و حجم میلی10مدرج ۀآزمایش در یک استوان
ثبت ) Tapping(اشغالی بدون کوبیدن (V)ۀاولی

سطح زیرین استوانه ،صد بار کوبیدنیکگردید. پس از
د. پاسخ قرائت سه بار شقرائت (V100)حجم نهایی 

(V100,Vo)صورت نسبت وزن به حجم همتوالی ب

محاسبه گردید.
:(Hausner’s Index)اخص هاسنر ش

کوبیده شده به ۀاین آزمایش بر اساس نسبت دانسیت
د.شحجمی محاسبه ۀدانسیت

Compressibility)پذیري شاخص درصد تراکم

Index %) :
:زیر محاسبه گردیدۀاساس معادلاین شاخص بر

:3فرمول 
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Tablets)اي قرصها تعیین شاخص چینش ذره

packing fraction) :
قرصهاي تشکیل ۀاز دانسیتاین شاخص با استفاده 

-هاي متفاوت و کاربرد روش جابذرهۀشده براي هر دست
طبق زیرکارگیري فرمول هجایی با پارافین مایع و ب

.  )16(دشمحاسبه ) 17رفرانس (دستورالعمل مندرج در
:           4فرمول

tشعاع و rمیانگین وزن قرص، wدر این فرمول 

اي استفاده ذرهۀدانسیتlضخامت قرص فرموله شده و 
Fluid)ی مایع یجاهشده در روش جاب

Displacement)باشد.می
Tablet)(T)تعیین شاخص استحکام کششی قرص 

tensile strength):
براي ایجاد (P)در این بررسی وزن یا بار الزم 
با (Diametral)گسستگی (گسیختگی) در امتداد قطر 

Monsanto)مونسانتو ۀکارخانسنج سختیاستفاده از 

Hardness Tester)10). سپس 8(گیري شداندازه
اي ذرهةاز هر گروه اندازتصادفیصورت هقرص ب

متفاوت انتخاب و میانگین بار الزم براي گسیختگی 
(Mean Fraction Load)استحکام ۀجهت محاسب

دست آمدهبزیرفاده از فرمول با است(T)کشش قرصها 
)18 ،19.(

:5فرمول 

ضخامت و قطر مبینبه ترتیب Dو Tدر این فرمول 
اي سه بار قرص بوده، و هر آزمایش براي هر گروه ذره

تکرار شد.
قرصةدر تودچسبندگی ذراتو تردي ۀبررسی درج

(Tablet Friability):

با استفاده از دستگاه تست مربوطه
(Erweka Friabilator, Germany)با ، ده قرص

، ايذرهةاز هر گروه اندازگرم میلی800±5وزن میانگین 
گروه از شد. سپس هرانتخاب و توزینتصادفیطور هب

دور در دقیقه 20دقیقه با سرعت مدت چهارهقرصها ب
توزین و مورد آزمایش قرار گرفته و در پایان مجدداً

این ).20(دش(ذرات) محاسبه درصد کاهش وزن
آزمایش براي هر گروه از قرصها سه بار تکرار شد.

هایافته
درصد رطوبت:

خشک شده هاياي رطوبت موجود در پودرمحتو
د. ش%  محاسبه 3±1به میزان 

حرکتی و تحت فشار تراکم ذرات هاينتایج آزمایش
Geranules Micromeritics and)گرانولی 

Compression Properties):
مجموعه شامل دانسیته (حجمی و این ۀمقایس

پذیري و هاسنر هاي پرسکوبیده شده)، شاخص
(Hausner) درصد خلل فرج(%Porosity)ۀو زاوی

گزارش 1همگی در جدول (Repose Angle)سکون
اند.شده

Breaking Force)نتایج میزان سختی و فرسایش

and Friability):
ۀهاي حاصل از هر دو دستحاصل این نتایج براي قرص
هاي ۀ خشک شده با روشگرانولهاي پودر موسیالژ به دان

اند.گزارش شده2گرم و سرد در جدول 
تایج شاخص چینش و استحکام کششی ذراتن

(Packing Fraction and Tensile Strength):
طور تفکیکی براي هر دو نوع هاین نتایج بۀمجموع

خشک شده ۀگرانولهاي تهیه شده در پودر موسیالژ به دان
(Oven)و گرم (Freeze Drying)با دو روش سرد 

اند.گزارش شده3در جدول 
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هپودر موسیالژ به دانةهاي مختلف ذرات گرانولی خشک شداندازه(Mechanical)حرکتیهايیج آزمایشنتا:1جدول
دو روش سرد و گرمبا

اي (میکرون)اندازة ذره
موضوع (واحد)

موضوع (واحد)

2125007108501700
)Freeze dryingمقادیر با روش سرد (

g/cc()1/0(5/2دانسیتۀ حجمی (

/520/2

)08/0(2)08/0(5/1)05/0(8/0)02/0(5/0
65/0)03/0(5/1)08/0(3)1/0(5/3)15/0(5/4)2/0(دانسیتۀ پودر کوبیده شده

15)25/0(19)5/0(24)7/0(30)8/0(35)1(پذیري (درصد)شاخص پرس
1/1)01/0(25/1)05/0(3/1)06/0(4/1)07/0(5/1)08/0(نسبت هاسنر

17)1/1(5/15)1(13)1(5/11)1(8)9/0(فرج پودر (درصد)میزان خلل و

25)5/1(35)6/1(40)7/1(45)8/1(49)2(زاویۀ سکون (درجه)

:1ادامه جدول 
اي (میکرون)اندازة ذره

موضوع (واحد)
2125007108501700

)Ovenمقادیر با روش گرم (
g/cc()14/0(5/3)13/0(4/2)1/0(9/1)08/0(1/1)02/0(8/0دانسیتۀ حجمی (

85/0)05/0(9/1)08/0(3)1/0(4)11/0(5/5)15/0(دانسیتۀ پودر کوبیده شده
25)7/0(28)8/0(32)1(39)05/1(45)1/1(پذیري (درصد)شاخص پرس
5/1)06/0(3/1)05/0(6/1)06/0(8/1)07/0(2)08/0(نسبت هاسنر

51)1/1(13)05/1(5/11)1(9)9/0(6)8/0(میزان خلل و فرج پودر
31)6/1(38)8/1(45)9/1(54)2(60)1/2(زاویۀ سکون (درجه

در خشک شده با روشهاي سرد و گرم ۀنتایج سختی و فرسایش قرصهاي تهیه شده از موسیالژ به دانۀمقایس:2جدول 
هاي مختلفاندازه

(میکرون)ايذرهياندازه
Kgسختی 

)Breaking Force(
فرسایش درصد

)Friability(

(روش گرم)(روش سرد)(روش گرم)(روش سرد)
212)1/0 (9/2)1/0 (2)2/0 (1/1)3/0 (5/1
500)2/0 (5/3)1/0 (5/2)1/0 (1)2/0 (3/1
710)2/0 (7/3)2/0 (8/2)1/0 (9/0)1/0 (1/1
850)2/0 (9/3)2/0 (3)15/0 (75/0)1/0 (9/0

1700)2/0 (5)1/0 (5/3)1/0 (7/0)15/0 (85/0
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خشک شده با دو روش سرد ۀذرات گرانولی موسیالژ به دان(T)و استحکام کششی (Pf)اي چینش ذرهۀمقایس:3جدول 
و گرم

ايذرهةانداز
(میکرون)

نسبت اشغال حجمی (چینش) ذرات 
)Pf(

)Tاستحکام کششی گرانول (
MNm

-2

(روش گرم)(روش سرد)رم)(روش گ(روش سرد)

212)2/0 (87/0)2/0 (75/0)3/0 (7/1)15/0 (65/1
500)2/0 (89/0)1/0 (77/0)2/0 (6/1)1/0 (55/1
710)1/0 (9/0)2 (79/0)1/0 (55/1)2/0 (45/1
850)1/0 (92/0)3 (8/0)2/0 (52/1)2/0 (31/1

1700)2/0 (96/0)3/0 (82/0)2/0 (45/1)1/0 (3/1

بحث
موسیالژ به دانه یکی از متعلقات گیاهی است 

شناخته نها بسیاري از خواص درمانی آن ناکه نه ت
دلیل خوش طعم بودن و اثرات هبلکه ب،مانده است

التهابی سلولهاي اپیتلیال حنجره و کنندگی و ضدنرم
مصرف زیادي دارد. همچنان امۀ مردمگلو در بین ع

) 14و همکارانش(جانباز ،ر شدکه در مقدمه نیز ذک
اثرات mg/mL10-1/0اند با دوزتوانستهاخیراً

فارماکولوژیکی و نقش ضد اسپاسمی، شل کنندگی و 
ه را در بهبود و التیام ناهنجاریهاي ملینی موسیالژ به دان

اري تنفسی و احشایی خرگوش هاي اپیتلیال مجسلول
نتایج آزمایش قرار دهند. این هندي موردو خوکچۀ

گیري این موسیالژ را در درمان کارهتواند نوید بمی
م آسم نیز ترویج نماید. لذا یکی از ئسرفه و رفع عال

موسیالژ نیز اثرات ضد سرفه ةاثرات کمتر شناخته شد
و آسم آن است که بسیار مورد توجه مردم، پزشکان و 
داروسازان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله 

مکیدنی و خوراکی است تا ابتدا ساختن یک قرص
خواص حرکتی و فیزیکو شیمیایی آن را اثبات و 

) اثرات 14هاي حیوانی آن (با اتکاي به بررسیسپس 
هاي انسانی د سرفه و ضد آسم آن نیز در بررسیض

بعدي مورد ارزشیابی کلینیکی قرار گیرد.
خصوص اگر با هآوري ساخت یک قرص، بفن

کمی پیچیده و مستلزم استفاده ،گیاهی نیز باشدأمنش

از اصول و قواعد علمی و عملی ساخت است که با 
بینی گیري فرمولهاي علمی جهت اثبات و پیشکارهب

حرکتی ذرات ویی، شیمیاخواص مطلوب فیزیکو
کنی گرانولی و کیفیت خشکةپودر و رعایت انداز

پذیري ذرات پودري و قابلیت تراکمپودر و نهایتاً
باشد. خواص مکانیکی و قرص شدن میتبدیل به

توان با بررسی حرکتی پودر موسیالژ به دانه را می
پودر، درصد خلل و فرج، ۀنتایج مربوط به عدد دانسیت

-اي، شاخصهاي نشانة ذرهسکون، نقش اندازۀزاوی

پذیري ذرات، تفسیر و تحلیل قدرت پرسندةده
بصیرت و ،هاي حجمی و کوبیده شدهنمود. دانسیته

اي آگاهی الزم را براي چگونگی چیدمان ذره
(Packing)آرایش(Arrangement) الزم براي

در (Compaction)م پیوستن ذرات ههرچه به
موقع ورود نیرو و تحت فشار قرار گرفتن و باالخره 

- پایدار حین تشکیل قرص، فراهم میمتراکم شدن

نماید.
پذیري، ، شاخص پرسنتایج حاصل از دانسیته

تماس، نسبت هاسنر و درصد خلل و فرج ۀزاوی
همگی حاکی از مناسب بودن خواص حرکتی و 

خصوص براي هب،یابی پودر موسیالژ به دانهجریان
اي هاي ذرهپودر خشک شده با روش سرما و اندازه

).1(جدولباشدتر میدرشت
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ۀاساس یک دستورالعمل قراردادي رابطبر
از یک (Flowability)بی یامعکوس بین جریان

سکون و یا قابلیت فشردگی ۀطرف و زاوی
(Compressibility) یک پودر گرانولی از طرف

پیشین فرموالسیون هر ۀدیگر وجود دارد که در مرحل
رد یک گرانوالسیون د یاأییقرص معیاري براي ت

.باشدمطلوب و موفق می
توان پودرهاي گرانولی اساس این قرارداد میبر

را که (Freeze Drying)تهیه شده یا روش سرد 
تا 35پذیري طبق نتایج حاصله داراي شاخص پرس

1700تا 212هاي متفاوت گرانولی براي اندازه15
کنی گرم نسبت به روش خشک،باشدمیکرون می

(Oven)هاي مشابه داراي که براي همان اندازه
بوده است، پودري با25تا 45پذیري شاخص پرس

تري دانست قابلیت جریانی بهتر و مطلوب
)p<0.05ۀ نتایج این که از مقایسعالوه همچنانه). ب

هرکهتوان دریافتشاخصهاي حرکتی (ماشینی) می
212اي گرانولها از مقادیر کوچکتر ذرهةچه انداز

کیفیت و کمیت آنها نیز فزونی بیابد،میکرون افزایش 
افت که استفاده از توان دریبنابراین مییابد،می

) میکرون1700و یا 850تر ( مثالًگرانولهاي درشت
از نظر تر (جهت داشتن یک تولید کم اشکال و راحت

طور هحرکات مکانیکی پودر و پذیرش دستگاهی ب
. به خصوص آن که شودترجیح داده میمان) أتو

تواند از رات با باال بودن وزن قرص نیز میدرشتی ذ
بیت ظاهري، همخوانی الزم را داشته نظر مطلونقطه

مستقیم بین حرکت ذرات و ۀباشد. این روند و رابط
میکرون با نتایج 1700تا 212ذرات از ةبزرگی انداز

) بر 1) و همکارانش (Eichieچی (حاصل از کار اي
روي قرص پاراستامول، که به عنوان یک مدل 

کار رفته است هتکنولوژیکی براي ساخت قرص ب
همخوانی دارد.  لذا به نظر می رسد که در یک الًکام

پودر گیاهی نیز همانند ذرات مواد شیمایی حاصل از 

مستقیمی بین بزرگتر شدن ذرات با راحتی ۀ سنتز، رابط
یابی وجود دارد. جریان

قابل مشاهده 1ةکه از جدول شمارهمچنان
اي گرانولی موجبات کاهش ذرهة افزایش انداز،است

را فراهم آورده و افزایش خلل و فرج گرانولها دانسیته
تواند . فزونی خلل و فرج در ذرات بزرگتر میاست

اي و یا کاهش مربوط به بزرگتر شدن منافذ بین ذره
موجبات اتصال بین اي ذرات شده و نهایتاًسطح ذره

بهتر ذرات (Inter-Particular Bonding)اي ذره
نیز توسط دیده قبالًاین پگرانولی را فراهم نماید.

، 1و اشاره قرار گرفته است (أییدن دیگر مورد تمحققا
21 ،22(

ةکنی و اندازثیر روش خشکأتفسیر نتایج ت
درت خرد شوندگی و فرسایش نشان گرانولی بر ق

همانند 2ساس مندرجات جدول ادهد که برمی
هم 1در جدول (Functional)هاي فانکشنال بررسی

بهتر نسبت به روش گرم نشان دادهثیر أروش سرد ت
. شده است

Tدست آمده از آزموننتایج بهاگر چه بر اساس 

هاي ارتباط معناداري نشان داده نشد اما در اندازه
دارأثیر سیر صعودي اما غیر معناگرانولی این ت

(P<0.05)با نکوچکتریۀدارد. البته تنها در مقایس
قدرت و فرسایش رات در هر دو موردبزرگترین ذ

قابل ۀنکتمشهود است.کامالً)>05/0P(داري امعن
ةآید که بین کاهش اندازنظر میهذکر دیگر آنکه ب

ۀرابطبه تناسبذرات گرانولی و فرسایش قرصها 
ن امستقیمی وجود دارد که طبق تفسیر یکی از محقق

-میم چسباننده ه) مربوط به مقدار ناکافی مواد به1(

دلیل یکسان بودن نسبت هبپژوهشگرنظر هکه بباشد
این تحلیل رسا و نافذ هم چسباننده،بهةغلظت ماد
دلیل اصلی افزایش سطح که رسد نظر میهنبوده و ب

که چرا،م چسبشی باشدهذرات و کاهش نقاط به
اي نسبت ذرات گردي ذرهةبا کاهش اندازمعموالً

(Fine)وقع شود و در این مو خیلی ریز زیاد می
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م چسباننده) هغلظت مطلوب (مقدار بهۀاست که رابط
م خورده و نسبت مطلوب و هاي ذرات بهو سطح ذره

افتد. مستند و کارساز براي چسبندگی کافی اتفاق نمی
اي تهیه شده هقرصاستدالل این فرضیه آن است که در

ة م چسبانندهبهاز مادةاصوالًاز موسیالژ به دانه 
م هدلیل خاصیت بههبده (خاصی استفاده نش

وسیالژ به دانه) اما کماکان رابطۀچسبانندگی خود م
م خورده و افزایش فرسایش با کاهش هالذکر بهفوق
اي اتفاق افتاده است. تفسیر نتایج شاخص ذرهةانداز

و استحکام (Pf)پذیري خالل فشاراي درچینش ذره
نشان 3ذرات گرانولی محتواي جدول (Ts)کششی 

حاصل در روش سرد نسبت به روش Pدهد که می
را نشان ) >05/0P(دارتري اگرم اعداد بزرگتر و معن

رسد که با روش سرد چینش ذرات نظر میهدهند. بمی
شدگی و یکپارچه و باالخره امکان روي هم جمع

نظم بهتري داشته و (Consolidation)شدن ذرات 
ثابت ۀیک بستهحجم کمتري از شبکۀدر مقام مقایس

کنند. به زبان دیگر نسبت حجمی منظم را اشغال می
نموده که این امر هم در وزن به حجم بیشتري تولید 

هم یکدستی، سرشت و ساخت قرص وکاهش تودة
ثیر دارد. البته روند این توسعه با أتر قرص تیکنواخت

نسبتی مستقیم و بین گرانولی هم تقریباًةافزایش انداز
) >05/0P(دار ا(به تنهایی) معنرونمیک1700و 212

بوده است.
رسد که استحکام کششی ذرات نظر میهب

گرم و هم با هم بین دو روش سرد و(Ts)گرانولی 
چنان تفاوت هاي گرانولی آنروند افزایش اندازه

و این نتیجه با ) >05/0P(دار نشان نداده استمعنا
رغمن پیشین و علیازیادي از محققةنتایج عد

، 1، هم خوانی دارد (هاي متناقص در این موردگزارش
ثیر أدار تها نیز تفاوت معنا). برخی از گزارش17، 4، 3

یابی ذرات تحت پذیري و تراکمدر پرسايذرهةانداز
ةثیر را در مورد پدیدأ) رد، اما این ت24فشار را (
(Compatibility)اي غیر تحت فشار چینش ذره

در ارتباط با نتایج سختی و ).23(اندنمودهأییدت
هاي بزرگتر هفرسایش و قرصهاي تهیه شده از انداز

تر میکرون) نه تنها درجات موجه710و850،1700(
،و مطابق  با مقررات استاندارد را از خود نشان دادند

خصوص قرصهاي تهیه شده با هوضوح و بهبلکه ب
ابل قبولی را و ق)>05/0P(دار انتایج معن1700ةانداز

از جهت استحکام الزم براي یک قرص مکیدنی نشان 
گیري نهایی به د. در پایان و به عنوان یک نتیجهدا

توان اذعان نمود که مطلوبیت حاصل از راحتی می
به نتایج درمانی و پزشکی مربوط به پودر موسیالژ

ک شده با روش سرد حتی مقداري گیاهی خشدانۀ
شیمیایی (پودر پاراستامول به هاي تر از نمونهقوي

)  و یا مواردي است که از موسیالژ به دانه 1تنهایی) (
) و یا سایر 13م چسباننده (هتنها به عنوان به

کاربردهاي غیرپزشکی استفاده شده است. در خاتمه 
هاي این پژوهش ع برخی کاستیباید امیدوار بود تا با رف

نیمه صنعتی رد نیاز تولید در سطحمین ابزار موأدر ت
هاي علوم نسبت به تقویت رابطۀ پژوهشی بین دانشگاه

تري را شاهد پزشکی و صنایع دارویی اقدامات جدي
بود. 
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Evaluation of Physiochemical, Compressibility and Mechanical
Properties of Quince Seeds Powder and Troche Tablets

2, Maryam Tayebi*1Abdolhossein Moghbel

Abstract
Background and Objective: Because of the potential
therapeutic effects of quince seeds mucilage to
ameliorate cough and control of asthma sings and
previous confirmed animal studies, the aim of the
present study was to select a suitable drying method for
preparation of a powder to produce a troche tablet.
Subjects and Methods: With about 100 g of the
mucilage powder was dried by two methods of oven and
freeze drying and granulated by the wet method, tablets
with 800 mg weight were prepared by a single punch
tablet machine in 5 different granulation sizes of 212,
500, 710, 850, and 1700 m. The granules and prepared
tablets were examined for their physico-chemical,
compressibility, packing factor, tensile strength, and
mechanical properties.
Results: Density of the powder prepared by the cold
method was 60% less than the warm method.
Compressibility index and Hunser ratio with the results
of 8 and 10 for compressibility and 0.9 and 1 for Hunser
ratio were different by 20 and 10% for two methods
respectively. Percentage porosity was 0.7 and 0.25 and
angle of repose 23 and 28 for the cold and warm method
respectively. The strength power for different
granulation sizes of the powder dried by cold method
had a direct proportionality, and an inverse relationship
for friability test respectively.
Conclusion: Tablets prepared with the mucilage dried
by cold method had larger particle sizes and more
favorable physiochemical properties, which can be
selected for preparation of quince seed troche tablets

Keywords: Quince Seeds Mucilage, Compressibility,
Tensile tensile, Packing Factor, Troche Tablets.
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