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(مقالۀ پژوهشی)

موسیالژ به دانههاي فیزیکو شیمیاییاستخراج، تهیه پودر خشک و بررسی

2، مریم طیبی*1عبدالحسین مقبل

چکیده
در کتب سنتی استفاده از موسیالژ بـه دانـه در تسـکین سـرفه و رفـع      زمینه و هدف:

کنی عالئم آسم توصیه شده است. هدف از این مطالعه دستیابی به یک روش خشک
مناسب جهت ارتقاء پایداري و نیز بررسی خواص فیزیکو شیمایی موسیالژ به دانه با 

) می باشد.oven) و گرم (Lyophilizationسرد (خشک کنیمقایسه دو روش
بـا درصد اسـتفاده گردیـد.  95از آب و الکل موسیالژبراي استخراجروش بررسی:

C°و دمايmTor50خال تحتو خشک کردن -C30°در روش سرد یخ زدن 
بـا  شـده خشـک پودرهـاي تنظیم گردیـد.  C1±50°دما در روش گرمدر و -50

از نظر باردهی روش استخراج و خشک کنی، غربـال گـري مـواد    ،سرد و گرمروش
ترکیب عنصـري و خـواص فیزیکـو شـیمیایی الزم مـورد      ،FT-IRشیمیایی، تجزیه 

ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.
، (Freeze Drying)موسیالژ خشک شده با روش خشـک کنـی در سـرما   ها:هیافت

پاکتري را نسبت به روش گرم نشان FT-IRدرجه خلوص، طیف و تناوب عنصري 
نشـان از  (Oven)ظهور رنگ قهوه اي در موسیالژ خشک شده بـا روش گـرم   .داد

ان عمل اکسیده شدن برخی مواد محصول در خالل این روش خشک کنی بود. راندم
خشک کنی با روش گرم حدود سه برابر روش سرد بود. ترکیب عنصري بـه جـز در   
مورد درصد کربن و اکسیژن کمی متفاوت بود. آزمایشات فیزیکو شیمیائی و پایداري 

را نشـان  رتـري پودر موسیالژ حاصل با روش سرد نیز نسبت به روش گـرم نتـایج ب  
.  (P<0.05)داد

خـواص فیزیکـو   ،ده بـا روش سـرد (لیوفلیزاسـیون)   موسیالژ خشک شگیري:نتیجه
داشت.هتريبشیمایی، خلوص و پایداري 
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مقدمه
ایران نقشی اساسی در تولید کشور گیاهانی که یکی از 
"بــه دانــه"بــه ســایر کشــورهاي جهــان دارد و صــدور آن 

)Quince seeds(  است. ایران خود به تنهایی تولید کننـده
) . با توجـه بـه   1% از این محصول درجهان است (70حدود

به جـاي صـادرات   انهبه دماده اولیهتولیدامکان استخراج و 
مورد نظرموسیالژدرپونسبت به تهیه صنعتی میوه می توان

و یا تهیه اشکال دارویی مثل قـرص  جهت صادارت مستقیم
عمده ترین .به دانه و یا به عنوان اکسپیان دارویی اقدام نمود

مربوط به تسکین سـرفه و  در پزشکی به دانه درمانیاستفاده
در قدیم جوشـانده  و عالئم آسم فصلی می باشد. اثراترفع 

سطوح مجـاري  ،گلونوان نرم کننده بعرا حاوي موسیالژ آن
ضـد التهـاب نـواحی    به عنوان دارويمري و همچنین،ناي

).2(نمــوده انــدآزرده مخــاط دهــان و حلــق مصــرف مــی 
موسیالژ ماده لزج و چسبنده اي اسـت کـه از انـدام برخـی     

تـرمیم  . موسـیالژ بعنـوان یـک    قابل استخراج اسـت  گیاهان 
عمل می کنـد. موسـیالژ یـک محصـول     مخاطی غشاءکننده

به بـاال) و  200,000با وزن مولکولی باال (طبیعی آلی گیاهی 
). از نظر شیمیایی مشـابه صـمغ   3(استساختمان ناشناخته 

اما از نظر برخی خواص فیزیکی با هم ها و پکتین ها هستند
بیشـتر  در صـنایع دارویـی  ). از موسیالژها4(اختالف دارند

) سـفت  Binding(اثرات بهم چسبانندگی پودر هـا  بعنوان
در سوسپانسـیون  )Thickening(و قوام دهندگی کنندگی 

) و مرطـوب کننـدگی   Stabilizing، با ثبات کنندگی (ها 
)Humidifying ( اسـتفاده مـی کننـد   برخی پودرها)5،4 .(

مصـارف در عـالوه بـر قـرص سـازي     در سالهاي اخیر نیـز  
نـد دت مـورد توجـه قرارگرفتـه ا   بشـ آرایشی و منسوجات  

ــده  ).7،6( ــوان بازکنن در برخــی مــوارد از موســیالژ هــا بعن
)Disintegrating   ــا ــرص هـ ــیون قـ )، 8() در فرموالسـ

)، 9() در آنتـی اسـیدها  Suspending(سوسپانسیون کننده
) در اشکال دارویـی داراي  Emulsifyingامولسیون کننده (

Sustainedش (هر) و سامانه هاي آهسته 10فاز روغنی (

release systems ) ــی ــر داروئ ــی و غی ــز ) 11) داروئ نی
استفاده شده است . موسیالژهاي طبیعی به دالیل غیر سـمی  

، دسترسی آسـان، خـواص نـرم کننـدگی    کمتربودن ، قیمت
)Emollient ( ) و طبیعت غیر محـركNon-Irritating (

دارنـد ينسبت به انواع نیمـه مصـنوعی و مصـنوعی ، برتـر    
)12.(

بـا  ی اسـت درختچه کوچکبه دانه از نظر گیاه شناسی 
Cydonia(ابلونگـا میلـر  سـیدونیا  نـام علمـی   oblanga

millerسیدونیا ولگـاریس ( به) کهCydonia vulgaris (
از خــانواده روزاســه  گیــاه  ایــن . معــروف اســت نیــز 

)Rosaceae (آسـیاي صـغیر   ،بومی کشورهاي ایرانوبوده
موسیالژ به دانه مـاده  ).1(می باشدربیي غاروپاو همچنین 

کـه داراي آب زیـادي مـی باشـد    واي لزج و چسبنده بوده 
حضور این آب موجبات فساد شیمیایی و آلودگی میکروبـی  
این محصول بخصوص در نگهداري هـاي طـوالنی مـدت ،    
فراهم می کند. لذا براي حفظ پایداري و یا تهیه محصـوالتی  

یق مناسبی آن را خشک نمود. مثل قرص از آن باید بطر
راه و روش هاي خشک کنی متفاوت بوده و گـاه ایـن   

بـر خـواص فیزیکـو    رطوبـت یـا تفاوت بدالیلی چون دما و
یکـی از راه هـاي   ). 13-15شیمیائی مواد اثـر مـی گذارنـد(   

موسیالژ به دانه تبدیل آن به پودر خشـک بـا   تداوم پایداري
ریـب شـیمیایی   جلـوگیري از تخ بمنظور یک روش مناسب 

در حالت مایع است. معموال و تاکنون بیشتر از روشـهاي  آن
امـا در  . )16گرمائی جهت خشک کنی استفاده شـده اسـت(  

در روش خشک کنیهاي سردي مثل تحقیق حاضر از روش
ــاال Freeze(ســرما و خــالء ب drying(  ــوان ــا عن ــه ب ک

شــود) نیــز خوانــده مــیLyophilizationلیوفلیزاســیون (
هاي فیزیکوشیمیائی بـه دانـه خشـک    ده شده تا تفاوتاستفا

.مقایسه نمود(Oven)هاي گرم شده با آن را بتوان با روش
از آنجائیکه هدف نهایی ایـن مقالـه عـالوه بـر مقایسـه  دو      
روش خشک کنی تهیه یک قرص مکیدنی ضد سرفه گیاهی 
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از این موسـیالژ اسـت لـذا در ایـن بررسـی، ابتـدا مراحـل        
ــه در  اســتخراج و  ــوثره مربوط ــواد م ــان از حصــول م اطمین

حاللهاي استخراج، بی خطري و کارائی روش خشـک کنـی   
در کمیت، کیفیت و پایـداري پـودر حاصـل، بـا مقایسـه دو      
روش خشک کنی گرم و سـرد و در نهایـت تجزیـه تحلیـل     
نتایج حاصل از ارزشیابی فیزیکـو شـیمیائی، اقـدامات اولیـه     

حلـه پـیش فرموالسـیون    جهت تهیـه قـرص بـه دانـه در مر    
)Preformulation تـا مسـتندات   ) صورت پذیرفته اسـت

الزم جهت مرحله پایانی این مطالعه که به کار آزمائی بـالینی  
قرص تهیه شده ختم خواهد شد فراهم گردد.

روش بررسی
مواد و دستگاهها

به دانه مورد نظر و مرغوب ناحیـه اصـفهان بصـورت    
سی نام شناسی و پـایش علمـی   بررتازه خریداري و در یک 

و گونه گیاهی آن مورد تایید بخشی گیاه شناسی قرار گرفت 
Pyrus Oblonga.سایر مواد بکار رفته تشخیص داده شد

دسـتگاههاي مـورد   ه ونیز داراي درجه معتبـر داروئـی بـود   
عبارت بودند از دستگاه فریز درایر نیمـه صـنعتی   نیزاستفاده

-Hotپنکـه دار  مـدل   (Oven)ژاپنی، آون VD-60مدل 

airA5     ساخت چـین، تـرازوي آنالیتیکـال  مـدلPT120

مختلـف  ا اندازه هاي بسارتریوس آلمان و الک هاي داروئی 
ساخت  آلمان.

استخراج موسیالژ
هـاي توضـیح   به دانه خریداري شده بـر اسـاس روش  

در کارهــاي قبلــی و تغییــر در برخــی حــالل هــاداده شــده
و خالص گردیـد. بـه دانـه هـا ابتـدا در      ) استخراج 16و12(

درجــه ســانتیگراد 105آفتــاب و همچنــین در آون معــرض 
و تثبیـت خشک گردیدند تا خواص مـواد موجـود در آنهـا    

گـرم از  1000. بـه حـدود   ) باقی بمانندFixedبدون تغییر (
مقدار کافی پتروالتوم افزوده شد تـا چربـی   تثبیت شدهمواد 

پـس از مـواد ایـن  گردنـد. رجخـا ها و پیگمانهاي محتـوي  
سـپس اجـازه   .ندشستشو در دماي آزمایشگاه خشک گردید

1سـاعت در حـدود   5مدت هبمواد خشک شدهتاداده شد 
سپس به همراه یـک لیتـر آب   لیتر آب خالص خیس خورده

حـرارت داده  تا حـد جـوش  نیزنیم ساعتمدتبهو دیگر
کن نگـه  سـا نیـز  به مدت نیم ساعت دیگـر  پس از آنشود.

مواد استخراج شـده  تا موسیالژ موجود آزاد گردد.داشته شد 
توسط یک صافی پارچه اي از آب جدا و سپس با هم حجم 

% مخلوط گردید تا موسـیالژ اسـتخراج شـده    95خود الکل 
بــراي تعیــین بــازدهی محصــول .درآیــدبصــورت رســوب 
(Yield Value) درصــد موســیالژ اســتخراجی محاســبه

یـک  ، به دو قسمت مساوي تقسـیم اصلمحصول حگردید.
و بخـش دوم بـا روش   (Oven)گرمـائی قسمت با روش

ــالء   ــت خ ــرد و تح ــاال (س ــک )Freeze dryingب خش
گردیدند.

Freezeروش خشــک کنــی در ســرما و خــالء(

dryingو تهیه پودر لیوفلیزه موسیالژ به دانه (
خشک کنی در سرما و خالء از نظر علمی یک پدیـده  

امیکی است که با عمل تصعید و تبدیل فازي همـراه  ترموداین
است. درواقع در این روش عصاره مایعی کـه بایـد خشـک    
شود ابتدا در سرماي باال به درجه انجماد و یـخ زدگـی مـی    
رسد و سپس تحت تاثیر یک خالء شدید، یخ تشکیل شـده  
که همان مایع و یا حـالل موجـود در ترکیـب داروسـت بـه      

) می شود و از طریق Sublimationد (وتصعییکباره بخار
مبرد مخصوصی که به دستگاه متصل است مجددا به حالـت  

،گـردد. در پایـان عمـل   مایع درآمده و از سامانه خـارج مـی  
خلل و فـرج  پربصورت پودري سبک و داروي خشک شده 

(Porous) هـاي آب  با حجم ثابت اولیه و عاري از ملکـول
این امر نه تنها باعث پایـداري  تولید می گردد.یا حالل قبلی 

نمایـد مـی  نیزکمک به حاللیت بهتر آندارو می شود بلکه
ــن فر     ــر ای ــویري بهت ــیم تص ــم و تفه ــور تجس ــد آبمنظ ین
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فیزیکوشیمیایی و ترمودینامیکی کـه در عمـل در زیـر نقطـه     
Triple)بنـام نقطـه سـه گانـه     (A)معینی از دما و فشـار  

point)فـوق  حسـاس و منـاطق  هااتفاق می افتد. موقعیت
مخصـوص آب  (Phase diagram)الذکر در فاز دیـاگرام  

اصـلی و فراگیـر محصـوالت داروئـی، در     حاللبعنوان یک 
). الزم بـه ذکـر اسـت کـه     17نشان داده شده است(1شکل 

موقعیت مطلوب جهت اتفـاق ایـن پروسـه (لیوفلیزاسـیون)     
است که به منحنی تصـعید  ADموقعیت خاص زیر منحنی 

(SP)   معروف و در نقاط خاصی از دما و فشار قابـل اتفـاق
بوده و نقاط خارج از آن منجر به تبدیل موقعیت مطلـوب (  

، (Solid)به حاالت غیر مطلـوب، جامـد  پودر لیوفلیز شده) 
).18و17(می گردد(Gas)و گاز(Liquid)مایع 

الزم به ذکر است که از این پدیـده ترمودینـامیکی نـه    
شدن، تبخیر حالل، حفظ و ارتقاء پایداري تنها براي خشک

محصوالت بلکه به منظور افـزایش حاللیـت، پوشـش طعـم     
تلخ  یا نمکی برخـی داروهـا، افـزایش خلـوص دارویـی و      

) مـواد نیـز   Recrystallizationدوباره کریسـتال کـردن (  
استفاده می شود.

در ایــن آزمــایش در عمــل حــدود نیمــی از موســیالژ 
هاي پلی پرو پیلن دستگاه گرم) در لوله500استخراج شده (

سانتیمتر) 5/3فریز درایر (با قطر دهانه یک سانتیمتر و طول 
تحت شرایط ذیـل و در دو مرحلـه مجـزاي زمـانی خشـک      

گردیدند. 
6ـــ  کــه حــدود (Freezing)مرحلــه اول: یــخ زدن 

درجه سانتیگراد بطول انجامید.-30ساعت در دماي 
22ـ که حـدود  (Drying)مرحله دوم: خشک کردن 

) و دماي کاندنسـور  mTorrمیلی تور (50ساعت در خالء 
).19-22درجه سانتیگراد بانجام  رسید (-50

الزم به توضیح است که به دلیـل آزمایشـگاهی بـودن    
دستگاه فوق الذکر و عدم کارائی ایـن دسـتگاه بـراي حجـم     

یـا سـه    هاي نسبتا باال (تجارتی) الزم بود تا این عمل در دو 
مرحله به انجام برسد که این تکرار آزمایش یکـی از مـوارد   

کاستی و زمان بر با این دستگاه غیر صنعتی بوده است.  

).Triple point(A)17گانه (فازدیاگرام آب و نقطه سه:1شکل 



561و همکار عبدالحسین مقبل

13913933، ، 55، شمارة، شمارة1313شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي

)Oven(با آونگرمروش خشک کنی
باقی مانـده موسـیالژ اسـتخراج    نیمهدر این روش نیز 

24ده بـا اسـتقرار در سـینی مخصـوص دسـتگاه بمـدت       ش
خشک گردید.سانتی گراددرجه50در دماي ساعت 

Phytochemical(مواد شیمی گیاهیغربال گري 

Screening  موسیالژ به دانه (
ــدرات   ــور کربوهی ــی حض ــن بررس ــروتئین، ،در ای پ

) Sterols()،اســـــترولها Flavonoidsفالوانوئیـــــدها( 
هـا سـاپونین ،)Tanninsهـا( تانن)،Alkaloidsالکالوئیدها(

)Saponins(رزین ، )هـاResins (هـا ) فنـلPhenols ( و
) از طریق آزمایشـات اسـتاندارد   Terpenoidsترپینوئیدها(

.)24و 23(معین گردیدند
Swellingشاخص تورم یافتگی(بررسی index(

تعریف این شاخص عبارت از حجم اشـغالی بتوسـط   
است که پس ژ) برحسب میلی لیتر یک گرم از مواد (موسیال

ط آبی و بمدت چهار ساعت اتفاق می افتـد  یتورم در محاز 
). این آزمـایش بـر اسـاس دسـتورالعمل ذکـر شـده در       24(

). 25به انجام رسید(کشور انگلستان 2004فارماکوپه
خـالل خشـک کنـی   در فرآوردهآبمیزان کاهش 

)Loss on drying(
هاي پودر موسـیالژ تهیـه   یک گرم از هریک از نمونه 

شده با هر دو روش سرد و گرم به داخل یـک پتـري دیـش    
)Petri dishesوزن هـر یـک  ) جداگانه منتقل و تا رسیدن

"آون"درجه سانتیگراد یک 105ثابت در دماي عددبه یک 

)ovenدر محاســبه رطوبــت باقیمانــده .ند) نگهــداري شــد
شـده بـه وزن   موسیالژ با تقسیم وزن رطوبت از دسـت داده  

).25(به دست آمد نمونه موسیالژ 
تعیین خاکستر تمام و خاکستر غیـر قابـل حـل در    

Total(اسید and acid insoluble ash(
برآورد محتـواي خاکسـتر موسـیالژ بـا انـدازه گیـري       

450جامانده موسیالژ پس از سوختن در دمـاي  ه بباقیمانده 

مـی باشـد.  درجه سانتیگراد در کوره حرارتی قابـل حصـول  
مقدار خاکستر موسیالژ از تعیین خاکستر جوشـیده شـده بـا    

به مـدت  هیدروکلروریک اسید دو مولمیلی لیتر محلول 25
مواد غیر قابل حل فیلتر شده و بـا آب داغ  شستندقیقه و5
ن گردیـد.  تعیـی نشـد سـوخته وزن نهایی حاصل پـس از و

یـد غیـر محلـول در اسـید نیـز محاسـبه گرد     درصد خاکستر 
)25(.

بررسی بار میکروبی موسیالژ
مندرج در منابع معتبر با کاراین  آزمایش بر اساس راه

هاي هوازي موجود در پلت مـورد بررسـی   شمارش میکرب
)Plate count)26) انجام شد.(

pHتعیین 

درصد ( وزن 1این آزمایش با تکان دادن یک مخلوط 
و قرائـت  دقیقـه 5در حجم) پودر موسیالژ در آب به مدت 

).27متر به انجام رسید(pHتوسط یک آن
موسیالژ به دانهعنصري و فرکانس بررسی تناوب 

FT-IRبا استفاده از 

موســیالژ بــه دانــه تنــاوب عنصــريدر ایــن بررســی 
IR)Nicoletاسپکترومتریکبا استفاده ازاستخراج شده

Magna 4 R560 MN, USA ( ــاوي  و ــک ح دیس
) KBrدانـه بـا پـودر برومـور پتاسـیم (     مخلوط موسیالژ به

تهیه گردید تـا هـم از نظـر   خشک به نسبت یک به دویست 
ي آن خود موسیالژ و هـم در مـوارد کـاربر   شیمیاییبررسی

جهت تهیه اشکال داروئی مورد استفاده و مقایسه قرار گیـرد 
)28(.

ــب  ــی ترکی ــیالژ  بررس ــري موس ــه  عنص ــه دان ب
(Elemental analysis)

Perkinسنجش عنصـري ( ه از یک دستگاه با استفاد

elmer,11-2400  نوع، مقدار (نسبت) عناصر موجـود در (
.)29موسیالژ اندازه گیري شد (
تجزیه تحلیل آماري
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براي نشـان دادن  Student T-testسی از ردر این بر
استفاده شد.)P<0.05(اختالفات معنی دار در سطح 

یافته ها
ــتخراج (  ــد اس ــبه درص Yieldمحاس value

calculation(
Freeze(خـالء با روش خشک کنـی در سـرما و   

drying گـرم  30به دانـه حـدود   موسیالژگرم500) از هر

. )3(شـکل  بـود درصد 6پودر حاصل شد که معادل حدود 
موسیالژگرم500) از هر Ovenدر روش استفاده از گرما (

5/18حاصل شد کـه معـادل حـدود    پودرگرم5/92حدود 
زمــان تلــف شــده بــا روش گرمــا ). 2(شــکل بــود صــد در
)Oven سـاعت و بـا روش اسـتفاده از سـرما و     48) حدود

ــدود   ــا حـ ــالء جمعـ ــد 28خـ ــول انجامیـ ــاعت بطـ .سـ

)Ovenپودر موسیالژ تهیه شده با روش گرم (:2شکل 

)Freeze driedپودر موسیالژ خشک شده با روش سرد (:3شکل 

Phytochemical(يگـر نتایج حاصل از غربـال 

screening(  ــاهی و توصــیف کیفــی مــواد شــیمی گی
موسیالژ به دانه  

بی شـکل، پودريپودر موسیالژ حاصل از روش سرد
(شکل بودبهتريیابیو جریان زیتیبا پرونسبتا سفید رنگ 

اي رنگ پودر موسیالژ حاصل از روش گرم پودري قهوه). 3
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ف فلـس ماننـد   هـاي شـفا  بود که بیشتر بـه شـکل کریسـتال   
ــاي  انجــام ). 2بدســت آمد(شــکل آزمایشــات و بررســی ه

بــر روي موســیالژ حاصــل و قبــل از مرحلــه شــیمیاییفیتو
ها بـراي بقیـه   به جز اثبات حضور کربوهیدراتخشک کنی

تــانن، ســاپونین، اســترول، ،فالونوئیــد، مــواد مثــل پــروتئین
رزیـن،  هـا)، گلیکوزیـد،   چربـی(روغن ترپن،آلکالوئید، تري
طبـق گزارشـات موجـود میـزان     ها منفی بود.فنول و دیترپن

درصـد  5/1تـا  2/1حدود موجود در مغز به دانه دالینآمیگ
که آزمایشات فیتوشیمیائی عدم )24و23(گزارش شده است

اسـتخراجی بـه   در موسـیالژ  را نیز حضور و ورود این ماده 
.)1(جدول اثبات رساند

سیالژ به دانـه  نتایج خصوصیات فیزیکو شیمیایی مو
)Physicochemical properties(

2این نتایج براي هر دو روش سرد و گرم در جـدول  
گزارش شده اند.

ــري (  ــانس عنص ــاوب و فرک ــایج تن ) FT-IRنت
موسیالژ به دانه  

نتایج حاصل از مختصات و تعریف تناوب عنصـري  
در نواحی امواج FT-IRموسیالژ به دانه حاصل از آزمایش 

Cm-14000-500 براي پودرهاي خشک شده با روش سرد
گزارش شده است.3) در جدول Oven(لیوفلیزه) و گرم (

) Elemental analysisنتایج ترکیـب عنصـري(  
در موسیالژ به دانه

درصد عناصر کربن، اکسیژن، هیدروژن و ازت براي 
Freeze)موسیالژ بـه دانـه خشـک شـده بـا روش سـرد       

drying)حاصل از روش گرم (در مقایسه با نتایجOven (
گزارش شده اند.4در جدول 

در به دانه ) Phytochemical Screening(نتایج بررسی حضور یا عدم حضور مواد شیمیایی گیاهی :1جدول 

هاي سرد و گرمبا روشپودر موسیالژ به دانه خشک شدهشیمیاییهاي فیزیکونتایج بررسی:2جدول 

عالمت حضور در موسیالژ مواد فعال گیاهی
+)Carbohydrateکربوهیدارت (

-)Proteinپروتئین (
-)Flavonoidsفالنوئیدها (
-)Tanninsتانن ها (

-)Sponinsساپونین ها (
-)Sterolsها (استرول

-)Alkalaidsالکالدئیدها (
-)Triteripenesتري ترپن ها (

“ Glycosides))آمیگدالین(”سیانوژنیک“گلی کوزیدها 
Syanogenics”)Amigdalin(

-
<0.001%

-)Fats & Oilsچربی ها و روغن ها (
-)Resinsزین ها (ر

-)Phenolsفنل ها (
-)Diterpensدي ترپن ها (

مقادیر با روش گرممقادیر با روش سرد موضوع
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خشک شده با روش سرد (لیوفلیزه) دانهبهک عناصر موجود درو مختصات پیFT-IRتناوب فرکانسییج انتمقایسه :3جدول 
)Ovenو گرم (

)Cm-1فرکانس (
هاي مستند ترکیبمختصات پیک

)Ovenگرم ()Freezeلیوفلیزه (

N-Hارتعاش کششی آمین اولیه 34008/3408

C-Hارتعاش کششی  امین آلیفاتیک 65/2300032/2927

N-Hشی آمین اولیه ارتعاش خم21/165286/1655

C-Hارتعاش خمشی آمین اولیه 06/141411/1416

CH2مربوط به C-Hارتعاش خمشی 65/137098/1380

C-Hارتعاش کششی آمین اولیه 85/105065/1045

ارتعاش کششی مخلوط آمینی مختلف950-

ارتعاش خمشی مخلوط آمینی مختلف820-

N-Hارتعاش کششی مخلوط آمینی712-

C-Hارتعاش کششی مخلوط امین آلیفاتیک 605-

CH2و C-Hارتعاش خمشی مخلوط 500-

پیک هاي نامعلوم>500-

کمی قابل حلقابل حل در آبحاللیت

3020ی در آبشاخص تورم یافتگ

(درصد)4(درصد)8کاهش پس از خشک شدن

(درصد)5/3(درصد)5/2خاکستر تام

(درصد)1(درصد)4/0خاکستر غیرقابل حل در اسید

)CFU/g(9)CFU/g(5بار میکربی (باکتري و قارچ)

pH9/46/5
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) و گرم Freeze drying(سرد دو روش با) موسیالژ به دانهElemental, analysisمقایسه نتایج ترکیب عنصري (:4جدول 
)Oven(

خشک شدهنوع موسیالژ
عناصر به صورت مجزادرصد ترکیب 

ازتهیدروژناکسیژنکربن

10/325/5020/920/8روش سرد 

49/394821/63/6روش گرم 

بحث
چشـمگیر بررسی آمار مصرف داروها نشان از استقبال 

احتماال وجود دلیل آندارد. گیاهیدارویی و مواد اشکالاز 
مقایسـه  درارزانی و قابلیت دسترسـی آسـان  ض کمتر،رعوا

بعـالوه مـی توانـد راهبـردي     . با داروهاي شیمیایی می باشد
جدید در کاهش وابستگی ارزي و داروئی به مواد شـیمیائی  

دو دسـته از ایـن   باشـد.  نیز موثربعنوان یک جایگزین بومی 
و مواد گیاهی صمغ ها و موسیالژ ها هستد که عمـوم مـردم   

داننـد.  یکی میبه اشتباهنیز این دو رابرخی متخصصینگاه 
رایط خشـک  شـ صمغ ها عمدتا از تیغ زدن گیاهان و یـا در  

و شکستن گیاهـان از دیـواره سـلولهاي گیـاهی قابـل      سالی 
صورتیدر)Extracellular formation(تراوش هستند

ــلولی    ــل سـ ــم داخـ ــل متابولیسـ ــیالژها حاصـ ــه موسـ کـ
)Intracellular formation ( می باشندگیاه)صـمغ  .)29

ـ  ها و موسی وفـور در گیاهـان مختلـف، حیوانـات     ه الژ هـا ب
Sea(یدریـای هـاي و علفجلبکها weeds   قـارچ هـا و ،(

صمغ ها بـه سـادگی در   سایر منابع میکربی یافت می شوند.
حالت لـزج  ولی موسیالژها یک پخش و حل بودهآب قابل 

و خـواص  از نقطه نظـر اطالعـات   .کنندو چسبنده ایجاد می
ال بوده اما موسیالژ ها مـواد  کاتولوژیصمغ ها مواد پپزشکی 

فیزیولوژیکال هستند. از جمله موارد تشابه این دو محصـول  
بـی  ،منوسـاکاریدي هـاي پلیمراز دسـته آن است که هر دو

.یـدها هسـتند  وئکه جـزو هیدروکل نیمه شفاف بوده، و شکل 

هاي هیدروفیل و آبدوسـتی هسـتند کـه بـا     این مواد مولکول
یـا ژلـی   هاي غلیظ وده و تشکیل محلولآب قابل استخراج ب

دهند. صمغ ها و ژلهـا کاربردهـاي زیـادي در صـنایع     را می
ــرین       ــد. از مهمت ــی دارن ــر داروئ ــی و غی ــذایی و داروئ غ

خـواص نـرم کننـدگی    بـراي  فی آن رمعکاربردهاي داروئی 
هاي مجاري تنفسی و بخصـوص تسـکین سـرفه مـی     سلول
مناسـب مثـل یـک    که با تهیه یک شـکل دارویـی   )29باشد(

مـده لـذا   آبه ایـن هـدف نائـل    انتوقرص مکیدنی از آن می
انجام این پژوهش مرحله اول این تالش براي اثبات کـارائی  
علمــی و تولیــد اقتصــادي موســیالز بــه دانــه بعنــوان یــک  

تاکنون عمده تحقیقات انجـام گرفتـه   .فرموالسیون می باشد
مناطق معتدل ) و کمتر16شده بیشتر بر روي به دانه هندي (

مـین دلیـل مقایسـه    هتر خاورمیانه مثل ایران بوده است. بـه 
(Yield Value)دهی ربـا خواص فیزیکوشیمیایی و میزان 

کیفیت محصوالت این دو نوع سـرزمین متفـاوت   باالخرهو
منطقه اي و آب و هوائی خود از موارد ناشـناخته اسـت کـه    

کـه  نجائیآازدر این پژوهش مورد توجه قرارا گرفته است.
روش خشک کنی تـاثیر بسـزایی در میـزان بـاردهی و     قطعاً

بازدهی محصول دارد لذا مقایسه دو روش خشک کنی سرد 
و گرم نیز ازجمله موارد ناشناخته براي این موسیالژ خـاص  

بازدهی این موسیالژ چه از نقطه نظر صادرات به بوده است.
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ایر بـه  آن بـا سـ  وريکشورهاي خارج و چه از جهت بهـره 
در نتیجه گیري نهایی حائز اهمیت است.دانه ها 

ـ که از مقایسه درصد استخراج موسیالژ همچنان ا دو ب
بـاردهی و کیفیـت ،آیدروش خشک کنی سرد و گرم بر می

حدود شش برابر روش سرد اسـت.  از نظر وزنی روش گرم 
را می تـوان خـروج عمـده مـواد نـا      دلیل این تفاوت عمده

کـه در  موسـیالژ بـا روش سـرد دانسـت    الص موجود درخ
. البته دلیل دیگر هم می شوندمرحله تصعید از محیط خارج

بـه خشـک کنـی بهتـر و کـاملتر بـا روش       مربـوط دمی توان
کـه پـس از پایـان عمـل     باشدخشک کنی در سرما و خالء 

و لـذا وزن  گذاردخشک کنی آب کمتري را در پودر بجا می
. گـردد یالژ نهـایی کـم مـی   آب خارج شده نیز از وزن موسـ 

توانـد شـرایط   روش خشک کـردن بـراي بعضـی مـواد مـی     
بحرانی و تغییرات غیر قابـل پـیش بینـی را بوجـود آورد. از     

نرمی و غیر مطلوب می توان به تغییر درجمله این تغییرات 
ته و میـزان خلـل و   ی)، دانسـ Texture(خشنی و نوع بافت

ــودر( ــرج پ ) و Sorption(بیذجــخــواص،)Porosityف
). بخصـوص  14و13(کیفیت جامع محصـول، اشـاره نمـود   

عوامل مهـم تـاثیر   درجه حرارت و مدت زمان خشک کردن 
گذار هستند. بهمین دلیل خشک کنی یک موسیالژ در سـرما  

می تواند بر حفظ کیفیـت  باال (روش لیوفلیزاسیون) و خالء 
یـا  موارد حساس به حـرارت و  در و بخصوص مواد گیاهی 

.بیانجامدخلوص بیشتر مادهبه،ودن موادبفرار
اساس روش لیـوفلیزه کـردن  کـاربري قـانون رائـول      

)Raul law   و استفاده از موقعیت تعادل فـازي و تشـکیل (
فاز دیاگرام می باشد. بر اساس این قانون و بطور مثال بـراي  

Water’sحالل آب و طراحی فـاز دیـاگرام آب (   Phase

diagramدر زیر نقطـه تعـادل سـه گانـه     ) این حالل فقط
)Triple point      قـادر بـه ایجـاد شـرایط لیوفلیزاسـیون و (

01/0محصـوالت در زیـر دمـاي    (آب)خشک کنی حـالل 
میکـرون  4579(اتمسـفر 0063/0درجه سانتیگراد و حدود 

نشان داده شـده  نیز1همچنان که در شکل می باشد.جیوه)

( نقطـه سـه   Aه سیون فقط در زیـر نقطـ  اعمل لیوفلیزاست 
محصـول را  موقعیتاز این خروجو گانه) امکان پذیر بوده 

جامد و گـاز  مطلوب مایع،ناوارد شرایط غیر لیوفلیزه شده و 
)Liquid, solid and gas ()الزم بـه  ).18و 17می نماید

توضیح است که کارخانجات لیوفلیزه کننده بمنظور احتیـاط 
معمـوال  نقطـه تعـادل سـه گانـه     خروج از از عدم و اطمینان

ــاي  ــیون را در دم ــات لیوفلیزاس ــا-10عملی ــه -40ت درج
2000تـا  100(اتمسفر003/0تا 001/0حدود و سانتیگراد

به انجام می رسانند. اگرچـه شـرایط مناسـب    میکرون جیوه)
براي هر نوع حالل باید بطور جداگانـه مـورد بررسـی قـرار     

وارد بـراي لیـوفلیزه کـردن    گیرد اما بـدلیل آنکـه در اکثـر مـ    
محصوالت داروئی از حالل آب استفاده می شود، لذا شرایط 

نکته دیگر آنکه حالل استخراج فوق الذکر کفایت می نماید.
-و یا حتی سایر شرایط استخراج مثل تفاوت دما و فشار می

تواند بر ترکیب شیمیائی، خلوص و ساختمان ملکولی تـاثیر  
) Ovenه استخراج با روش گرمائی(بگذارد. بطور مثال نتیج

خلـوص  دارايدر عـوض  اگرچه راندمان باالتري داشته اما 
قهوه اي شدن محصول شده کـه ایـن رنـگ    موجب کمتر و 

نشده خارجبر حضور ناخالصی هاي ئیديتانه تنهااي قهوه
از احتمال اکسید شدن محصول نشانموسیالژ است بلکه از 
الژ استخراجی علـی القاعـده   بعالوه موسی.)2(شکل دهدمی

چه از نظر رعایت میزان خلوص و چـه قابلیـت مصـرف در    
زیبـایی ظـاهر،   یکنـواختی و  سایر فرموالسیونها و در نهایت 
). مقایسـه روش اسـتخراج   3بهتر است سفید باشـد (شـکل   

پـژوهش و روش اسـتخراج صـمغ   در ایـن مناسب موسیالژ 
Durian("دوریـان "دانه  seed gum ()15مطالعـات  ) در

ماده مـزاحم و  و ورودعدم حضور الزام به حاکی از دیگران 
بـوده کـه عـالوه بـر     به دانه در موسیالژنالیدناخالصی آمیگ

با تاثیر بـر  امکان ایجاد سمیت یا عوارض دیگر ممکن است 
برهم خوردن موجبات برخی خصوصیا ت ملکولی موسیالژ

) Rheological(حرکتـی  ظرفیت امولسیون کنندگی، قـوام 
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، 30، 15(فـراهم نمایـد  راهاکردي این صمغو خواص عمل
.)2(جدول)32و 31

پودر موسیالژ خشـک  شیمیائیخواص فیزیکومقایسه
در دو روش سرد و گرم و یـا مقایسـه ایـن    )2(جدول شده 

نتایج با نتایج کارهاي مشابه محققـین کـه بـر روي بـه دانـه      
هـاي  بررسـی هاي مشـابه  ژکشور خـود و یـا سـایر موسـیال    

مثـل حاللیـت و   ) 13، 14، 28،15، 29(انـد پژوهشی داشته
پودر خشک شده با روش سـرما  سایر موارد بنحوي برتري 

در پـو بطور مثـال حاللیـت در آب   دهد.و خالء را نشان می
و یا در مقایسه با کـار  موسیالژ خشک شده در سرما و خالء 

ــه طــور معنــی داري () 12،16محققــین دیگــر( )P<0.05ب
نتــایج ) اســت. بقیـه  Ovenبیشـتر از روش اســتفاده گرمـا (  

یـابی،  مثـل شـاخص تـورم   1در جدول خصوصیات مندرج 
، اســید غیــر اماهش آب در اثــر خشــک شــدن، خاکســترتکــ

در بـا  پـو بار میکربی همگی بـدلیل خلـوص بهتـر    ومحلول 
معنـی  هاي تفاوتدارايروش سرما و خالء (لیوفلیزاسیون) 

طبق آنچـه  .نسبت به روش گرم هستند) P<0.05دارتري (
کوتـا  آسـیدا  در ارتباط با صمغ جدید و همکارانشنجاکس

)Sida acuta  )مطالعـه و مقایسـه   33) گزارش نمـوده انـد (
در محیط هاي مختلف موسیالژ به دانهذیريپشاخص تورم 

,PBS(فسفاتنمکینرمال بافر1/0مثل اسید کلریدریک

pH دار خـود را در محـیط آبـی    ) و آب، بـاالترین مقـ  7.4
pHخالص و کمترین مقدار را در محیط اسید( ) نشـان  1.2

بنابراین باال بودن این شاخص نشانه امکان اسـتفاده  .اندداده 
، از هـم  )Binderبهم چسـباننده ( از موسیالژ به دانه بعنوان 

) Matrixing agent(عامـل مـاتریکس کننـده   باز کننده و 
) نیز بـه  34ارش جین و همکارانش(). در گز33(نیز می باشد

در کنترل آزاد شدن دارو و استفاده از صمغ ها و موسیالژها 
هـاي ماتریکسـی اشـاره    با تشکیل سیسـتم یا مکانیسم انتشار 

پـس از  ودر موسـیالژ بـه دانـه   پمحتوي رطوبت شده است.
Loss on(خشک کنی drying ایـن  ائینی بود کهپ) مقادیر

ناسـبت آن جهـت کـاربري بـراي     مو مطلـوب حاکی ازامر
مـی باشـد. در   بـه رطوبـت  فرموالسیون داروهـاي حسـاس  

شرایط دماي مناسب، رطوبت موجود در موسیالژ به دانه می 
هاي موجـود در آن و در نتیجـه   تواند موجبات فعالیت آنزیم

ها را فراهم نمایـد. ایـن پدیـده باعـث     تکثیر میکروارگانیسم
از نظـر  هـا خواهـد شـد.   نکاهش تاریخ انقضـاء فرموالسـیو  

یک موسیالژ یا پـودر اهمیـت   اقتصادي نیز محتوي رطوبت 
و قابلیـت  انـی عالوه بر ارزاکسپیاناي دارد چراکه یکویژه

آمادگی الزم جهت اعمال خشک شـدن،  دسترسی آسان باید 
بندي و نگهداري را با توجه به میزان رطوبـت مطلـوب   بسته

مچنـین مقایسـه میـزان از    ). ه35باشـد( دارامحتوي آن، نیز 
دست دادن رطوبت هر دو پـودر خشـک شـده بـا دو روش     

) را در میـزان  P<0.05دار(سرد و گرم اختالف کامال معنـی 
رطوبت محتوي، نشان می دهد.

عامل دیگر احتمال وجـود ناخالصـی و نشـان تقلـب،     
عدد باالي میزان خاکستر تام و سطح خاکستر غیر قابل حـل  

ی اسـت. همچنانکـه مالحظـه مـی شـود،      در اسید مواد گیاه
پودر حاصل از روش خشک کنی در سرما، محتوي کمتـري  

تفـاوت  ایـن  از نقطه نظر درصد خاکسترها نشان داده است. 
سـرد در  نشان از برتـري روش و (P<0.05)بوده دار معنی

. مقایسه با روش گـرم از نقطـه نظـر حـذف ناخالصـی دارد     
تسـت بـه سـادگی قابـل     هاي شنی یا رسی در این ناخالصی

که عـدد یـا نتیجـه خاکسـتر تـام، بیـانگر       تجسس بوده چرا
تشکل حاصل از مخلـوط غیـر آبـی کربنـات هـا، فسـفات،       
سلیکات ها و خود سلیکا است. بنابراین هرچه عدد مربـوط  
به خاکسترها کم باشد به معنی سطح آلودگی کمتـر گیـاه یـا    

باشـد خریـد و فـروش مـی    ،موسیالژ در خالل جمع آوري
ــی 25( ــاوت معن ــازي (P<0.05)دار ). تف ــزان در پاکس می

1ها و قارچ ها نیز با دو روش سرد و گرم در جدول باکتري
داري را محصول تفاوت معنـی pHکامال مشهود است. البته 

.(P>0.05)نشان نداده است 
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حاوي مواد حسـاس  براي ترکیبات روش خشک کنی 
ئز اهمیـت اسـت.   احـ هـا  مثل موسیالژها و صمغبه حرارت 

بطور مثال اکثر مواد موجود در موسیالژ ها و بخصوص مواد 
، برخی مواد پروتئینـی، فنـل هـا و    ، فالونوئیدهاکربوهیدراته

کـم و بـیش بـه حـرارت و روش     کهها موادي هستندنرزی
و اسـتفاده از یـک روش   هاي خشک کنی دمـائی حساسـند  

تـاریخ  و افـزایش پایـداري ،ایمنـی ، سرد موجبـات کـارائی  
را فراهم می نماید. مقایسـه دو پـودر حاصـل از    آنها انقضاء 

خشک کنی با روش سرد (پودر سفید) و گـرم( پـودر قهـوه    
اي) موید این مطلب است و قهوه اي شدن پـودر موسـیالژ   
حاصل با روش گرم می تواند هم بدلیل تسریع اکسیداسیون 

(Inversion)مواد و یا سوخته شدن و تغییر ماهیت قنـدي  

باشد. مسئله دیگري که تحت تاثیر روش خشک کنـی قـرار   
بـا ایـن دو روش   پارامتر حاللیت یـک دارو تفاوتگیردمی

هاي غوطـه  . این مسئله بخصوص در شرایط و موقعیتاست
، پخـش  (Wettability)ی، ترشوندگ(Sinkability)وري

حائز اهمیت است. از طرفـی  (Dispersability)شوندگی
اي، یکنـواختی بیشـتر ذرات،   ذرهاندازه اهش عواملی چون ک

-ها از حالت کریستالی به بی شکل مـی تبدیل کاملتر ملکول

تواند موجبات حاللیت بیشـتر مـواد خشـک شـده بـا روش      
خشک کنی در سرما را فراهم نمایـد. محـل و تعـداد گـروه     

زنجیـره  همچنین هاي گلوکزیدي و ترکیب منوساکاریدي و 
در حاللیـت، ویسـکوزیته،   دیگـر  وثر عوام منیز هاي جانبی 

Water holding)آبظرفیت نگهـداري  ومرطوب شدن

capacity)د. بنظر می رسد که روش خشک کنینمی باش
داري بر جایگـاه اسـیدهاي آمینـه آب دوسـت و     بطور معنی

نیـز  هـاي پروتئینـی  چربی دوست در داخل و خارج ملکول
آنهـا مـی شـود   بـوده و نهایتـا باعـث تغییـر حاللیـت      موثر

برخی از گزارشـات مکانیسـم شـیمیایی افـزایش     .)37و36(
حاللیت صمغ و موسیالژ خشک شده با روش خشک کنـی  
در سرما و خالء را به عوامل باندینگ بـین ملکـولی از نـوع    
کواالنسی قـوي و غیـر کواالنسـی ضـعیف (مثـل نیروهـاي       

جاذبه و اندروالسی، هیدروژنی و باندهاي یونی) مستقر بـین 
). 37(داننـد مـرتبط مـی  هاي مختلف زنجیر پروتئینـی قسمت

هاي بین ملکـولی آب و پـروتئین باعـث فـراهم     این واکنش
هـاي  آوردن و تشکیل باندهاي هیدروژنی جدید با نیتـروژن 

شود. لذا بیشـتر  هاي کربونیل پروپیپتدي میآمیدي و اکسیژن
بودن حاللیت صمغ خشک شـده بـا روش خشـک کنـی در     

ــی  ــرما م ــه  س ــوط ب ــد مرب ــزایشتوان ــوي  اف ــبت محت نس
اتصــاالت متقــاطع مــواد کــاهشو پــروتئین یهیــدروفیلیک

هـا بـا   ). مکانیسم فیزیکـی حاللیـت صـمغ   38صمغی باشد(
روش خشک کنی در خـالء و سـرما را نیـز بـدلیل احتمـال      

-ی پـودر مـی  تکاهش دانسیته مواد و در نتیجه افزایش پروزی

ــالیز مقــداري عنمقایســه داننــد. موجــود در اصــلیاصــرآن
شـامل کــربن،  بـا دو روش سـرد و گـرم   موسـیالژ بـه دانـه   

بین دو روش سرد و گرم فقط اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن
ــی    ــاوت معن ــیژن تف ــربن و اکس ــورد ک ــان داد در م دار نش

)P<0.05کنی گرم این پـژوهش بـا   ). مقایسه روش خشک
بـود و  ) تقریبا مشابه 16نتایج عنصري کار پتل و همکارانش(

). اما با روش سرد ایـن  p>0.05داري نداشت(تفاوت معنی
لـذا  ). p<0.05(نشان داددار پژوهش همچنان تفاوت معنی

توان اطمینان حاصل نمود که تفاوت در شرایط آب نمیفعالً
اي کشت ایـن گیـاه چقـدر در ایـن     و هوایی و دمائی منطقه

ر پــودFT-IRبررســی ومقایســهرابطــه تاثیرگــذار اســت.
بیشـترین  و گـرم  موسیالژ خشـک شـده بـا دو روش سـرد    

Cm-1950تـا  50دار را در نـواحی جـذبی   تغییرات معنـی 
ها عمدتا مربوط بـه مـواد ناخـالص    که این تفاوتنشان داد

خارج شده موسیالژ از محیط با روش سرد بوده که کماکـان  
طیـف هـا بـه    {انـد. در روش گرم فرکانس الزم را نشان داده

ش خوانی و مطابقت نسبی با بررسی پتل و همکـاران دلیل هم
شـدت تنـاوب تکـرار بانـدهاي     .) نشان داده نشده اند}16(

روش خشک کنـی  در مواد و پایه ترکیبات شیمیایی مختلف 
کـافی  خروجبه دلیل حضور ناخالصی بیشتر و عدم ،با گرما

بـه خصـوص در نـواحی    تجمع باندي بیشـتري ،برخی مواد
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در روش . امانشان داده است1650تا Cm-1500امواج بین
کریستالیزاسـیون و خـروج   انجام فعـل و انفعـال   سرد بدلیل 
در شرایط تصعید فرعی در حالل لیوفلیزاسیون وبرخی مواد

ي داشـته اسـت  خلوص بهتـر تجمع باندي کمتر و در نتیجه 
).2(جدول 

تنها بـه  FT-IRيالزم به ذکر است که امروزه کاربر
هاي محض شیمیایی محدود نشده بلکـه  بررسیتحقیقات و

هـاي حیـاتی   از این سیستم در بررسـی و شناسـایی ملکـول   
)Biomolecules( هــا شــامل مــواد   در بافــتموجــود

هـا و اسـیدهاي نوکلئیـک و    پروتئینی، لیپیدي، کربوهیـدرات 
همچنــین پــایش بــه تغییــرات ژنتیکــی ســلولی و عــوارض 

ــوژنی ( ز مصــرف برخــی حاصــل ا)Teratogenesisترات
حاملگی و شـیردهی نیـز   داروها بصورت عام و یا در دروان

).39شود(استفاده می
روش خشـک کنـی   چهارتاثیر که)30(در گزارشی

، (توامـان) oven، خـالء و ovenمتفـاوت مثـل اسـتفاده از    
Spry)ايافشانهروش  drying)  و خشک کنی در سـرما و

کنتـرل بـر روي   یـک همـدیگر و  در مقایسـه بـا   و خالء را
تخریب و رانـدمان مـواد شـیمیائی موجـود در یـک صـمغ      

روش خشـک کنـی در   و مثبتدارتاثیر معنی،بررسی نموده
ــالء  ــرما و خ Freeze)س drying)  ــت ــر روي حفاظ ب

، گلـــوکزي، (Galactose)شـــیمیائی مـــواد گـــاالکتوزي 
بـه خـوبی   (Xylose)و زایلوزي(Arabinose)آرابینوزي

نتیجه حاصل این پژوهش نه تنها )30(ستنشان داده شده ا
موید استخراج کربوهیدارت ها بـه عنـوان مـاده اصـلی ایـن      
موسیالژ و حذف سایر ترکیبات غیـر ضـرور (مـزاحم) بـود     

ــی ســرد  بلکــه از نقطــه نظــر  اســتفاده از روش خشــک کن
(Freeze drying)موید لزوم خشـک  در پایداري داروها ،

و ي مشابه با روش سرد بـوده کنی به دانه و سایر موسیالژها
شـود  بعنوان یک نتیجه گیري نهایی توصیه میمین دلیلهبه

که براي حفـظ مـواد مـوثره گیـاهی موسـیالژها و علیـرغم       
با این روش بهتـر اسـت و   (Yield Value)باردهی کمتر

کنـی اسـتفاده گـردد تـا     هـاي سـرد خشـک   باید که از روش
هاي مشابه) پژوهشدرمراحل بعدي این پژوهش( و یا سایر 

هـر  یـا  و که تهیه یک قرص گیاهی موثر بر درمـان (سـرفه)   
شـیمیائی و فیزیکوپیشـاپیش از صـحت  ، فرموالسیون دیگـر 

.  مواد موثره موجود در گیاه اطمینان حاصل نمودپایداري
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Extraction, Preparation of Dry Powder and Physico-Chemical
Evaluation of Quince Seeds Mucilage

Abdolhossein Moghbel1*, Maryam Tayebi2

Abstract
Background and Objective: In the traditional medicine the use of
quince seed mucilage to ameliorate cough and control of asthma
signs is recommended. The aim of this study was to compare the
cold-lyophilization, and warm-oven drying) and select a suitable
drying method by studying the differences in physicochemical,
purity and stability properties.
Materials and Methods: Water and alcohol (95%) were used for
extraction. The mucilage was divided in two parts, each dried by a
different of cold or warm method. The conditions for the cold
method (lyophilization or freeze drying) was 24h for both stages of
freezing (-30°C) and drying (-50 °C and 50 mTor pressure) the
temperature of drying by oven was also adjusted on 50 ±1 °C. The
physicochemical characteristics, FT-IR analysis and elemental
composition of both freeze and oven dried mucilages were
compared, instrumentally.
Results: The mucilage dried by the cold method showed a better
purity than the warm method. This difference of purity was clearly
obvious and significant (P<0.05). However, the yield value of
mucilage weight in warm method was about three fold higher than
the cold method. The results of physicochemical properties and
stability of the powder confirmed that evaluation parameters were
well within the acceptable limits and showed a better result with
the cold method. The appearance of brown color for the mucilage
dried by oven method was observed which reflects oxidation by the
product during the drying process.
Conclusion: The mucilage dried by freeze drying had a better
Physico-chemical, purity and stability properties.

Keywords: Quince Seeds, Mucilages, Powders, Drying,
Lyophilization
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