اشکال دارویی جامد :قرصها ()۷
دکتر محمد رضا عوادی
مدیر کارخانه داروسازی حکیم

گرانوالســیون مرطــوب و دســتگاههای
بــه کار گرفتــه شــده در ایــن فرآینــد
گرانوالســیون یــک فرآینــد عملیاتــی یــک
پارچــه اســت کــه در آن مخلــوط پودرهــا بهطــور
همزمــان توســط یــک مایــع مناســب نظیــر آب،
ایزوپروپانــول یــا اتانــول (یــا ترکیبــی از آنها)تــر
و مخلــوط میشــوند .بــه منظــور دســتیابی بــه
چســبندگی بیــن پودرهــا ،افــزودن یــک عامــل
چســباننده بــه فرموالســیون ضــروری اســت
کــه ممکــن اســت در حالــت جامــد بــه داخــل
مخلــوط پــودری اضافــه شــده یــا ایــن کــه در
مایــع چســباننده حــل گــردد .مخلــوط پــودری
همــراه بــا خــواص چســبندگی مــاده چســباننده
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امــکان تشــکیل گرانولهــا را فراهــم مــی کنــد.
در قســمت زیــر روشهــای مــورد اســتفاده بــرای
تهیــه گرانوالســیون مرطــوب بیــان شــده اســت.
گرانوالتورنوسانی()Oscillatinggranulator

در ایــن دســتگاه ،اختــاط اجــزای فرموالســیون
بــا اســتفاده از یــک همــزن بــا قــدرت برشــی نســبتا
پاییــن نظیــر یــک مخلــوط کــن ســیارهای انجــام
میشــود .ســپس مایــع گرانوالســیون (کــه ممکــن
اســت حــاوی درصــد مناســبی از مــاده چســباننده
باشــد) بــه روی تــوده پــودری افشــانه میگــردد ،در
حالــی کــه عمل مخلــوط شــدن ادامــه دارد .ســپس،
تــوده پــودری مرطوب بــه داخــل گرانوالتور نوســانی

شکل  -1نمایش شماتیک از ( )aاثر نوسانی و ( )bجهتگیری الکها در یک گرانوالتور نوسانی
(اقتباس شده از .)www.granulatorsindia.com

منتقــل میشــود کــه تحــت تنــش نوســانی ،تــوده
پــودری را از میــان یــک الــک فلــزی بــا انــدازه
حفــرات مشــخص عبــور میدهــد (شــکل .)1
بــه شــرطی کــه مقــدار صحیحــی از مایــع
گرانوالســیون حــاوی چســباننده اســتفاده شــود،
گرانولهــا پــس از عبــور از میــان گرانوالتــور
نوســانی تهیــه میشــوند .انــدازه گرانولهــای
تولیــد شــده بــا اســتفاده از ایــن روش ،بســتگی بــه
انــدازه حفــرات الــک فلــزی بــه کار گرفتــه شــده در
داخــل گرانوالتــور دارد .شــایان ذکــر اســت کــه ماده
چســباننده ممکــن اســت بــه مخلــوط پــودری اضافه
شــود یــا در داخــل مایــع گرانوالســیونی حل گــردد و
ســپس بــه مخلــوط پــودری اضافــه شــود .بــا توجــه

بــه انحــال کامــل مــاده چســباننده در داخــل مایــع
گرانوالســیون پیــش از اضافــه شــدن بــه مخلــوط
پــودری ،ویژگیهــای چســبندگی گرانولهــای
تولیــد شــده از طریــق روش دوم یعنــی حــل کــردن
مــاده چســباننده در حــال بیشــتر اســت.
همزنهای پرسرعت /گرانوالتورها

()High-speed mixers/granulators

اخیــرا ،انجــام مراحــل مخلوطســازی پــودر و
گرانوالســیون مرطــوب در قالــب یک واحــد عملیاتی
یــک پارچــه بــه شــیوهای رایــج تبدیــل شــده اســت.
عمومــا ،از همزنهــای پرســرعت /گرانوالتورهــای
زیــر در صنعــت داروســازی اســتفاده میشــوند:
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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همزن /گرانوالتور با نام تجاری Diosna

همزن /گرانوالتور با نام تجاریCollette.Gral

همزن /گرانوالتور با نام تجاری Lodige

عملکــرد و کار بــا آنهــا در مقــاالت قبلــی
ذکــر شــده اســت.
گرانوالسیون بستر سیال
()Fluidized-bed granulation

در ایــن روش ،مخلــوط پودرهــا در داخــل
یــکمحفظــه از طریــق اثــر مثبــت جریــان هــوا
(بــا دمــای کنتــرل شــده) بــه حالــت ســیال یــا
معلــق در میآیــد .در حیــن حالــت پراکنــده

شــدن ،مایــع گرانوالســیون (معمــوال حــاوی
مــاده چســباننده حــل شــده) روی ذرات پــودری
افشــانه میشــود کــه باعــث میشــود ایــن
ذرات بــا همدیگــر برهمکنــش داده و بــه یکدیگــر
بچســبند .گرانوالتــور بســتر ســیال حــاوی
فیلترهایــی بــرای جلوگیــری از خــروج ذرات
پــودری معلــق یــا پراکنــده شــده بــه داخــل
محیــط اســت و بنابرایــن ،امــکان بازیافــت آنهــا
در قالــب گرانولهــای ســیال را فراهــم میکنــد.
پــس از تکمیــل فرآینــد افشــانهای ،فرآینــد ســیال
و معلــق بــودن گرانولهــا ادامــه مییابــد تــا
حــال مــورد اســتفاده تبخیــر شــود (شــکل .)2

شکل  -2تصویر شماتیک از عملیات گرانوالتورهای بستر سیال )a( .پودرها توسط جریان عمودی
هوا از بخش تحتانی گرانوالتور به حالت معلق درمیآیند .مایع گرانوالسیون حاوی ماده چسباننده از

قسمت فوقانی گرانوالتور افشانه میشود )b( .این پودرها بهطور مشابه توسط جریان هوای عمودی و
رو به باال به حالت معلق در میآیند ولی جریان هوا بهصورت مماس و بهصورت حلقه وار جریان دارد.
مایع گرانوالسیون به داخل این جریان هوای مماسی یا کناری افشانده میشود
(اقتباس شده از )http: //www.glatt.com/e/ 01-technologien/01-04-09. htm
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آیا میدانستید؟

تجهی ـزات جدیدتــری در جهــت ســاخت گرانــول بــه صنعــت عرضــه شــده کــه میتوانــد هــم مخلــوط
خشــک و هــم فرآینــد گرانوالســیون مرطــوب را بهطــور موثــر و در زمــان بســیار کمتــری انجــام دهــد.
در دســتگاه گرانوالســیون مرطــوب ممکــن اســت از تیغههــای خردکــن یــا چاپــر در حیــن اختــاط اســتفاده
شــود کــه تودههــای پــودری را بهطــور مؤثــر پراکنــده نمــوده ،بهطــوری کــه الــک کــردن اولیــه دیگــر یــک
پیــش نیــاز ضــروری بـرای مخلــوط کــردن پــودر در هنــگام اســتفاده از ایــن نــوع تجهیزات نمیباشــد.
اســتفاده از حاللهــای فـرار یــا قابــل اشــتعال بـرای فرآینــد گرانوالســیون مرطوب با مشــکالتی همراه اســت
کــه میتـوان بــه مالحظــات ایمنــی اشــاره نمــود و حداقــل ،بایــد بخــش تولیــدی مربــوط بــه خوبــی تهویــه
شــود تــا اثـرات ســمی مســتقیم کاهــش یافتــه یــا غلظــت بخار حــال کمتــر از حــد انفجــار باقــی بماند.
تمــام تجهیـزات مربــوط بــه فرآینــد گرانوالســیون بایــد بهصــورت الکتریکــی بــه زمیــن متصل شــوند تــا از
جرقههایــی کــه ممکــن اســت باعــث انفجــار شــوند ،جلوگیــری شــوند.

اکستروژن
اکســتروژن روشــی اســت کــه در آن یــک
تــوده پــودری از پیــش مخلــوط شــده (حــاوی
اجــزای مــورد نیــاز فرموالســیون کــه بــه آن مقــدار
کافــی مایع گرانوالســیون حــاوی چســباننده اضافه
شــده اســت) از طریــق یــک قیــف بــه درون
اســتوانه اکســترودر هدایــت میشــود .در ایــن
اســتوانه ،تــوده مرطــوب بهصــورت افقــی توســط
حرکــت چرخشــی یــک اکســترودر تــک مارپیــچ یا
دو مارپیــچ مخلــوط و بــه انتهــای مجــاور قیــف
منتقــل میشــود .ایــن عمــل بــه بهبــود پراکنــده
شــدن مایــع گرانوالســیون بــه داخــل تــوده پودری
مرطــوب کمــک میکنــد .پــس از انتقــال از میــان
اســتوانه اکســترودر ،تــوده مرطــوب از میــان یــک
صفحــه ســوراخ دار [اصطالحــا ماتریــس ()Die
نامیــده میشــود] بهصــورت طولــی عبــور و

بهصــورت رشــتههایی خــارج میشــود .بــرای
تولیــد مناســب و موفقیتآمیــز گرانولهــا ،مــوارد
زیــر حائــز اهمیــت اســت:
پراکندگــی مناســب مایــع گرانوالســیون در
سرتاســر تــوده مرطــوب وجــود داشــته باشــد.
ویژگیهــای مکانیکــی تــوده مرطــوب
(و همچنیــن مــاده اکســترود شــده) بایــد تغییــر
شــکل را تســهیل کنــد.
فرموالســیون بایــد بــه انــدازه کافــی قــدرت
پیوســتگی الزم را داشــته باشــد تــا گرانولهــا
تشــکیل شــوند ولــی بیــش از حــد چســبناک
نباشــد (تــا از تجمــع گرانولهــای شــکل گرفتــه
جلوگیــری شــود) .زمانــی کــه فرآینــد تولیــد و
فــرآوری بــه درســتی انجــام شــد ،رشــتههای
خــارج شــده بایــد شکســته شــوند تــا گرانولهایــی
بــا انــدازه ذرهای یــک دســت و همگــن تولید شــوند.
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نکات
بــا اســتفاده از دســتگاههای اختــاط پــودر بــا قــدرت و بــرش بــاال ،فرآینــد مخلــوط شــدن
کامــل ممکــن اســت در کمتــر از  30تــا  60ثانیــه حاصــل شــود و اگــر عملیــات مخلــوط شــدن
خشــک در مــدت زمــان  5تــا  10دقیقــه ادامــه یابــد ،ممکــن اســت افزایــش دمــا تــا حــدود 10
تــا  15درجــه پیشبینــی شــود کــه بــرای داروهــای حســاس بــه دمــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
الزم صــورت گیــرد.
بــرای حــذف حاللــی کــه در تشــکیل گرانولهــا اســتفاده شــده و همچنیــن بــرای کاهــش
رطوبــت بــه یــک ســطح مطلــوب در گرانولهــا ،فرآینــد خشــک کــردن در روش گرانوالســیون
مرطــوب مــورد نیــاز اســت.
طــی فرآینــد خشــک شــدن ،پیوندهــای بیــن ذرهای در اثــر همجوشــی یــا تبلــور مجــدد و
همچنیــن حضــور عامــل چســباننده ایجــاد میشــوند کــه نیروهــای واندروالــس نقــش مهمــی را
در ایــن خصــوص ایفــا مینمایــد.
اگــر قــرار باشــد در فرآینــد گرانوالســیون مرطــوب از حاللهــای آلــی اســتفاده شــود،
کل فرآینــد بایــد بهطــور کامــل مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و امکانــات الزم توســط
مهنــدس ایمنــی شــرکت مــورد بررســی قــرار گیــرد
در مقالــه آینــده در خصــوص دســتگاههای بـهکار گرفتــه شــده در گرانوالســیون مرطــوب بــرای تولیــد
قرصهاصحبــت خواهــد شــد.
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