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چكیده
یکی از فناوریهای موفق در صنعت داروسازی برای انتقال کنترل شده داروها ،فناوری نانوبلورهاستت کت متیتتوان از ایتف فنتاوری در
صنایع غذایی نیز بهره گرفت .نانوبلورها موادیاند ک دستکم دارای یک بعد کوچکتر از  122نانومترند و از یک یا چند اتتم در آرایت
بلوری تشکیل میشوند ،یا ب معنی دیگر نانوذراتی با ماهیت بلوری هستند .نانوبلورها ب دو صورت میتوانند برای حمل مواد مؤثر ب کار
روند .1 :نانوبلورها خود حامل ماده مؤثر باشند .2 ،نانوبلورهای زیست فعال ک ب خاطر شرایط محیط یا فرآوری ،مانند  ،pHاکسیژن ،نور
و دما در معرض تجزی شدناند ،میتوانند با یک الی بسپاری محافظ پوشیده شوند و ماده مؤثر را انتقال دهند .در حالت اول نانوبلورهایی
چون سلولز ،کیتیف و نشاست با پیوند دادن با ماده مؤثر مورد نظر ب عنوان حامل عمل میکنند .برای تهی ایف نانوبلورها از روشهتای
مختلفی چون هیدرولیز اسیدی ،هیدرولیز آنزیمی ،نانورسوبدهی و روشهای مکانیکی مانند همگفسازی با فشار باال و ستای
استفاده میشود .در حالت دوم نیز از بسپارهایی مانند هیدروکلوئیدها ،پلیمتاکریالت و پلیالکتیدها میتوان ب عنوان پوش

دانت ای
استتفاده

کرد .با توج ب نحوه استفاده فناوری نانوبلورها در صنعت داروسازی ،میتوان گفت نوشیدنیها و محصوالت غتذایی فراستودمند ،بتازار
هدف آیندهی ایف فناوری

خواهند بود.

کلیدواژهها :ریزپوشانی ،نانوبلور ،محصول فراسودمند ،نانورسوبدهی.

 .1مقدمه



امروزه مصرف بسیاری از داروها بت دلیتل حاللیتت کتم یتا زیتاد بتا

برای انتقال کنترل شده داروها ب شمار میآید .ب نظر میرسد ایتف

مشکالتی همراه است .یکی از راههای مناسب برای رفع ایف مشتکل،

فناوری پتانسیلهای زیادی برای کاربرد در صتنعت غتذا دارد .بنتابر

استفاده از نانوبلورهاست ک در صنعت و آزمایشگاه ب کار بردنی اند و

تعریف ،نانوبلورها عبارت اند از موادی ک دستتکتم یتک بعتد از آن

* گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشکده صتنایع غتذایی،
گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
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فناوری نانوبلورها یکی از فناوریهای موفتق در صتنعت داروستازی

کوچکتر از  122نانومتر و از یک یا چند اتم در آرای

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال شانزدهم ـ شماره نود و يک ()9316

بلوری تشکیل

حاللیت اشباع،

آفتابگردان و اسپف  02اضاف  ،و ب صورت ریزامولسیون تهی کردنتد.

ستترعت انحتتالل ،احتمتتال ایجتتاد ستتاختارهای نتتامنظم و

با افزودن تدریجی استیک اسید ب ریزامولسیون حاصتل ،امولستیون

نانوبلورها دارای مزایای زیادیاند ک از جمل افزای
افتتزای
1

بیشکل  ،بهبود ویژگیهای زیستی ،قابلیت چسبندگی بت ست ر را

ناپایدار شد و ذرات حامل عصاره ب دست آمد .ایتف پاشتندگی را در

فشار انحالل

دستگاه مرکزگریز قرار دادند و سپس با خشک کف تحت ختال پتودر

نانوبلورها میشود .نانوبلورها در حالت تعادل اینگون انتد کت  ،تعتداد

ریزپوشانی شده آن تهی شد .اندازه ذرات ب دست آمده  150نانومتر

مولکولهایی از بلورها ک حل میشوند ،با تعتداد مولکتولهتایی کت

و بازده ریزپوشانی نیز  %92بود.

تبلور مجدد میشوند در تعادلاند .در بعد نتانو کت فشتار انحتالل را

از نانوبلور سلولز ب عنوان حامل دارویی بهره گرفتند و سمی بودن و

میدهد ،تعادل را ب ستمت انحتالل مولکتول بیشتتر تغییتر

پتانسیل ایف نانوبلور را در انتقال ماده مؤثر بررسی کردند .نانوبلورهتا

اندازة ذرة ایتف بلورهتا ،ست ر تمتاس بتیف ذره و

با فلوئورسانی نشاندار شدند تا ورود آنها ب سلولها قابتل پیگیتری

می توان برشمرد .افزای

افزای

میدهد .با کاه

محیط پیرامونی افزای

حاللیت اشباع موجب افزای

می یابد و در نتیج قابلیتت چستبندگی بت

س ر و سرعت انحالل (ک ب میتزان ست ر تمتاس مترتبط استت
افزای

مییابد[ .]2نانوذرات نسبت ب ذرات بزرگتتر دارای مستاحت

باشد .ب ایف نتیج رسیدند ک سلولز برای بدن سمی نیست و نشان
دادند ک نانوبلور سلولز از ایف پتانستیل برختوردار استت کت نقت
حامل ماده مؤثر را بازی کند.

س ر بزرگتریاند؛ بنابرایف ،بهتر حل میشتوند و در نتیجت از نظتر

در پژوهشی دیگر نیز ،اخالقی و همکاران ( ، 2212از نانوبلور ستلولز

جتذب و اثربخشتی بهتتر عمتل متتیکننتد[2و .]1بت طتور کلتتی ،از

متصل ب کیتوزان برای ریزپوشانی کردن ویتامیف  Cاستفاده کردند.

نانوبلورها ب دو صورت از ایف قرار بهره میگیرند .1 :نانوبلورها ختود

بازدهی ک برای  pHمعادل با  3و  9ب دستت آوردنتد ،بت ترتیتب،

حاملی برای مواد مؤثراند؛  .2نانوبلورهای زیست فعال کت بت دلیتل

 01/9و  51بوده است .نتایج رهای

ایف ویتامیف را بررسی کردند و

شرایط محی ی یا فرآوری مانند  ،pHاکسیژن ،نور و دمتا در معترض

نتیج ت نشتتان داد ک ت بعتتد از  22روز رهتتای

تجزی شدن اند ،میتوانند با یک الی بسپاری محافظ پوشیده شتوند

ویتامیف  Cدر ایف سیستم مقاومت م لتوبی داشتت .در شتکل (، 1

معرفی نانوبلورها به عنوان یک فناوری نوین در تولید...

شده باشند و بت بیتان دیگتر ،نتانوذرات ماهیتت بلتوری دارنتد[.]1

پاشتتندگی نتتانوبلور و عصتتاره خرمتتا را در مخلتتو 1ب ت  1از روغتتف

آغتتاز شتتده استتت.
مشاهده میکنیتد کت

ک ب آن ریزپوشانی هم میگویند.

نحوه تشکیل ایف کمپلکس را در ایف پژوه

در پژوهشی ،جیوان و همکاران ( ، 2212عصتاره هستت خرمتا را بتا

تشکیل کمپلکس یونی با استفاده از تری فسفات انجام گرفت استت.

نانوذرات بلوری نشاست ریزپوشانی کردند .آنان بعتد از تهیت عصتاره

بتتازده و  pHبتتاال و مقاومتتت زیتتاد آن باعتت شتتد ایتتف کمتتپلکس

هست خرما ،پاشندگی از نانوبلورهای نشاست را بت روش هیتدرولیز

گزین مناسبی برای کاربردهای فراسودمند باشد.

اسیدی با هیدروکلریک اسید تهی کردند .سپس مقدار مشخصتی از

تری فسفات

کمپلكس یونی

نانوبلور سلولز -کیتوزان -ویتامین C

ویتامین C

شکل  .1تشکیل نانوبلور حامل ویتامین .]4[ C

نانوبلور سلولز -کیتوزان

1

1. Amorphous
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 .2نانوبلورهای حامل

 1-2روشهای تولید نانوبلورهای حامل

با بررسی فناوری نانوبلورها و مزایا و معایب آن و نحتوه عملشتان در

ایف روشها در ابتدا ب دو دست اصلی تقسیم میشوند و نموداری از

صنعت داروسازی ،ایف فنتاوری را متیتتوان بت صتنایع غتذایی هتم

ایف دو روش را در شکل ( 3مشاهده میکنید ک عبارتند از:

وارد کرد .هدف از ایف م الع  ،معرفی نانوبلورهای حامل ،نانوبلورهای



باال -پاییف :1در ایف روش از مولکولهای درشتتتتر و در

زیست فعال ریزپوشانی شده و روشهای تشتکیل آنهتا بت منظتور

مقیاس میکرو شروع متیشتود و بتا شکستت شتدن ،بت

کاربرد و گسترش ایف فناوری در صنعت غذاست.

مقیاس نانو میرسند،

نانوبلورهای پلیساکاریدی مانند سلولز ،نشاست  ،کیتیف میتوانند ب



2

پاییف -باال  :در ایف روش از اتم یا مولکول آغاز میشود و

عنوان حامل مواد مؤثر باشند و با پیوند دادن بتا آن متاده ،آن را بت

معموالً با روش رسوب دهی تا رستیدن بت نتانوبلور رشتد

محل مورد نظر برسانند .سلولز ،نشاست و کیتیف شامل نواحی بلوری

میکند.

و بیشکلاند ک برای تبتدیل شتدن بت شتکل بلتوری بایتد ناحیت
بیشکل آنها حذف شود ک ایف عمل با استفاده از روشهای مختلف
کنار هم قرار گرفتن

انجام میگیرد[.]9

اتم و مولكول

م ابق شکل ( 3مشاهده میشود ،نانوبلورهای سلولز و کیتیف ،میل
مانند و نانوبلورهای نشاست  ،پالکت مانندند .ایف نانوبلورها بتا کمتک

کاهش اندازه تا مقیاس نانو

مقادیر ناچیزی از پایدارکنندههایی چون بسپارها یا روس رها پایدار
میشوند .همچنیف ،ویژگی برجست نانوبلورها ایف است ک در س ر
خود دارای گروههای زیاد هیدروکسیلاند ک باع

شده قابل امتزاح

در بسپارهای ق بی باشند[.]9
باال -پایین

پایین -باال

(الف)
پایین -باال (مانند رسوب

(ب)

(الف)

نانوسوسپانسیون

محلول

ب همراه

خوراک

پایدارکننده

(پ)

باال -پایین (مانند سایش)

(ب)
شکل  .3نمایش دو روش کلی باال -پایین و پایین -باال،

شکل  .2شکل نانوبلورها( :الف) نانوبلور نشاسته؛

(الف) با در نظر گرفتن اندازه ذرات؛ (ب) با در نظر گرفتن

(ب) نانوبلور کیتین؛ (پ) نانوبلور سلولز [.]6

مثالی برای هر روش و نمایش نحوه عمل
1. Top-Down
2 .Down-Top
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ب روشهای هیدرولیز اسیدی ،هیدرولیز آنزیمی ،نانورستوبدهتی و

نانوبلور نشاست تهی میشود .در اینجتا نیتز بترای پایتداری دمتایی

روشهای مکانیکی میتوان اشاره کرد[ ]0ک در ادام هریک ب طور

بیشتر نانوبلورها ،قبل از سانتریفو ب سوسپانسیون مقداری آمونیاک

کامل توضیر داده میشوند:

اضاف میشود]12و.[5

 1-1-2هیدرولیز اسیدی

دانههای نشاسته

در ایتتف روش از هیتتدروکلریک استتید ( HClو هیتتدرو ن ستتولفات

 )1دما

( H2SO4برای هیدرولیز استفاده میشود تا قستمتهتای بتیشتکل

 )2زمان

هیدرولیز با هیتدروکلریک استید بت بتی

از  19روز نیتاز دارد .در

 )5غلظت اسید

 )3همزدن

ماده مورد نظر حذف شود و ب شکل بلوری درمیآیتد .هیتدرولیز بتا
هیدرو ن سولفات ،ب مدت  9تا  0روز طول میکشد ،در صورتی ک

 )4نوع اسید

سوسپانسیون حاوی نانوبلورهای نشاسته

افزودن  %0/5وزنی آمونیاک

سانتریفیوژ

هیدرولیز با هیدرو ن سولفات ،گتروههتای ستولفات بتر روی ست ر
نانوبلور حاصل برجای میماند ک باع بهبود قابلیت پخ

شوندگی

در آب و پایداری بیشتر سوسپانسیون متیشتود ،از ستوی دیگتر ،بتا
پایداری دمایی آن را کاه

میدهتد .در مقایست  ،نتانوبلورهتایی بتا

رسوب نانوبلورها
خشک کردن انجمادی

پایداری دمایی باالتر ممکف است از هیدرولیز با  HClحاصتل شتوند

معرفی نانوبلورها به عنوان یک فناوری نوین در تولید...

حال اگر روشهای تهی نانوبلورها ب صورت مفصلتری بررسی شتود،

نشاست  ،نانوبلورها رسوب میکنند و با خشک کردن انجمادی ،پتودر

پودر نانوبلورها

اما سوسپانسیون ب دست آمده ب راحتتی در آب رستوب متیکنتد و
پخ

شوندگی (پراکندگی ضعیفی را بروز میدهتد .بترای قابلیتت

شکل  .4مثالی از روش هیدرولیز اسیدی[.]11

پراکندگی پردامن در آب و پایداری دمایی زیتاد ،متیتتوان مخلتو
استتیدی متشتتکل از هیتتدروکلریک استتید و یتتک استتید آلتتی ماننتتد

 2-1-2هیدرولیز آنزیمی

استیک اسید یا بوتیریک استفاده کترد[ .]0در حتالتی کت از استید

در ایف روش از یک آنزیم برای حذف قسمت بیشکل ماده مورد نظر

هیدرو ن سولفات در فرایند تولید نانوبلورها استتفاده شتود و هتدف

استفاده میشود .طی پژوهشی ،کیم و همکاران ( ، 2213برای تولید

خشک کردن و تولید پودر باشد ،با افزودن مقدار کتم ( %2/9وزنتی

نانوبلور نشاست از آلفاآمیالز برای حذف قسمتهای بیشکل استفاده

آمونیاک ب سوسپانسیون ،پایتداری گرمتایی نانوبلورهتا را متیتتوان

کردند و اتانول را تحت تأثیر فراصوت قرار دادند .ق ر متوستط ذرات

افزای

داد[.]5

باقی مانده حدود  922نانومتر بود ک در واقع همان پالکتها بودنتد

مثالً ،پاتوکس و همکاران ( 2223شرایط بهینت هیتدرولیز استیدی

و بازده کار تنها حدود  9تا  9درصد بوده است .ذرات ب دستت آمتده

برای تهی نانوبلورهای نشاست با  HClو  H2SO4و اثر آنها بر شتکل

ناپایدار بودند و بر اثر وارد آمدن نیروهتای فیزیکتی ماننتد فراصتوت

بلورهتتا و ماهیتتت محصتتول بررستتی کردنتتد .طبتتق شتتکل ( ، 2آنهتتا

تخریب میشدند .بنابرایف ،ایف روش بت تنهتایی نتوانستت مناستب

سوسپانستتیونی از نشاستتت بتتا غلظتتت  %12/95در استتید هیتتدرو ن

باشد؛ از ایف رو روش ترکیبتی پیشتنهاد شتده استت .متثالً ،از روش

سولفات  3/19 mol/Lتهی کردند .همان ور ک در شکل نیز مشخص

ترکیبی آنزیمی -اسیدی استفاده شد .ابتتدا  2ستاعت تحتت تیمتار

است ،در ایف مرحلت دمتا ،زمتان ،همتزدن ،نتوع و غلظتت استید از

آنزیمی گلوکوآمیالز قرار گرفت و سپس تیمار اسیدی انجتام گرفتت.

شاخصهای مؤثر ب شمار میآیند ،بنابرایف در دمای  22درج (تتا از

سترعت فراینتد

التین شدن و تخریب بلورهای دان های نشاست جلوگیری کنتد و
با همزدن با دور  122 rpm/minبت متدت  9روز عمتل هیتدرولیز را

تیمار با آنزیم راه نفوذ اسید را گشود و باع افزای

شتتد .فراینتتدی را ک ت  9روز در حالتتت استتیدی طتتول متتیکشتتد،
در  29ساعت انجام داد.

انجام دادند .سپس با ستانتریفو سوسپانستیون حتاوی نانوبلورهتای
)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 16 - No. 91 (2017
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 3-1-2نانورسوبدهی

 4-1-2روش مكانیكی

در ایف روش دو فاز مختلف تهی میشوند ک فاز اول فاز آلتی و فتاز

ایف روش با ابزارها و دستگاههای مختلفتی انجتام متیشتود و آن را

دوم فاز آبی است .در فاز ارگانیک (آلی  ،حالل آلی ماده متوثر را در

میتوان ب چند روش تقسیم کرد کت دو روش رایتج و پرکتاربرد آن

خود حل میکند و فاز آبی حاوی یک ضدحالل قابل امتتزا در آب

روش همگفسازی با فشار زیاد و روش سای

دانت ای استت کت در

است .فاز آلی کم کم ب فاز آبی اضاف و ستپس همتزده متیشتود و

ادام هریک شرح داده میشود.

رسوب بلور در ابعاد نانو ایجاد متیکنتد .یکتی از مزایتای ایتف روش
1

امکان استفاده از گسترة وسیعی از حاللهاست .اما محتدودیت ایتف

 1-4-1-2روش سایش دانهای

روش ،باقی ماندن حالل در محصول نهایی و نیاز بت محلتول بتودن

در ایتتف روش ،سوسپانستتیونی از پتتودر بلورهتتا ،روس ت ر و آب وارد

ماده مؤثر در حداقل یک حالل است[ .]12ایف روش ساده و مقترون

حتتاوی دانتت هتتای سایشتتی بتتا جتتنس شیشتت ،

ب صرف است و نیازی ب تجهیزات گرانقیمت ندارد .عتالوه بتر آن،
ب دلیل عدم نیاز ب انر ی زیاد برای انجام آن ،احتمال تخریب متاده
مییابد .گاه با استفاده از ایف روش ،متواد بتیشتکل

فعال نیز کاه

نیز تولید میشوند ک سرعت انحالل ماده فعال را افزای

متیدهتد.

عیب وجود مادة بیشکل ایف است ک حالتهای بیشکل بتا انتر ی
زیادتر تمایل دارند ب شکل بلوری برسند کت پایتدارتر استت و ایتف
مورد بر پایداری ماده مؤثره تاثیر خواهد نهاد[.]1

محفظ ت ستتای

زیرکونیم اکسید یا رزیف پلی استایرن ،میشوند و بلورها در بیف ایف
دان ها چرخ

میکنند .با حرکت دان ها بر روی هم ذرات ماده موثر

کوچک میشوند و نانوسوسپانسیون (سوسپانسیونی حاوی نانوبلورها

تهی میشود[.]12
بهین سازی ایف روش ب عتواملی چتون میتزان متاده متوثره ،تعتداد
دان های سایشی ،سرعت سای  ،زمان سای
اگر میزان ماده مؤثر و زمان سای
و کلوخ شدن آنها افزای

روش نانورسوب دهی

و دما بستگی دارد کت

زیاد باشد ،احتمال انباشت ذرات

مییابد .با افزای

سرعت سای

و نیتز

تعداد دان های سایشی ،میزان انر ی مصرفی توسط دستتگاه بیشتتر
تزریق
به درون
آب

حذف
حالل

میشود ک از نظتر اقتصتادی مقترون بت صترف نیستت .در برختی
گزارشها ذکر شتده استت کت کتاه

دمتا از کلوخت شتدن ذرات

جلوگیری میکند .ب همیف دلیل ،در بسیاری از فراینتدهای تولیتد،
بتتا وارد کتتردن نیتتترو ن متتایع دمتتای محفظ ت ستتای
شکل  .5تولید نانوبلورها به روش رسوبی[.]12

را کتتاه

میدهند[2و.]1
ایف فرایند در حجمهای مختلف از میلیلیتر تتا لیتتر قابتل استتفاده

در ایف روش ،برخی از عوامل بر اندازه و یکسانسازی ذرات تأثیرگذار
هستند مانند سرعت چرخ  ،نسبت حتالل بت ضتد حتالل ،مقتدار
ماده موثر و دما ،ک با افزای

سرعت چرخ

و نسبت ضد حالل ب

حالل هست زایی بهتر صورت میگیرد و در نتیجت ذرات کوچتکتتر
تولید میشوند .میزان ماده مؤثر وارد شده نیز نباید زیاد باشتد ،زیترا
موجب افزای

احتمال انباشت ذرات ب دور هم و بزرگتر شدن آنها

میشود .در ایف روش معموالً دما را نیز پاییف در نظر میگیرند زیترا

است و در نتیج در آزمایشگاههای تحقیقاتی و نیز در صنعت قابلیت
اجرا دارد .ایف روش تولید در مقایس با تکنیک رسوبی ،نیاز ب انر ی
بیشتری دارد .ب عالوه ،ایف نگرانتی نیتز وجتود دارد کت بتا ستای
دان ها ترکیباتی از آنها وارد محصول شود و محصول نهتایی را آلتوده
کند .همچنیف ایف روش زمانبر است و ایتف زمتان ممکتف استت از
چند ساعت تا چند روز باشد ک احتمال آلودگی میکروبی فرآورده را
افزای

میدهد[.]1

در دمای پاییفتر اشباعپذیری سریعتر است و همچنیف ،با توج بت
گرمازا بودن واکن

هست زایی ،هرچ دما کمتر باشتد ،هستت زایتی

بهتر انجام میشود[.]13
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1. Pearl Milling Technique
2. Milling Pearls

محفظه
سایش
یک
لیتری

همزن

محفظه حاوی
سوسپانسیون

ورودی

دانههای سایش

(ب)

(الف)

شکل ( .6الف) نحوه عمل سایش دانهای؛ (ب) دستگاه سایش دانهای[.]15

 2-4-1-2روش همگنسازی با فشار زیاد

1

وارد آوردن فشار

معرفی نانوبلورها به عنوان یک فناوری نوین در تولید...

خروجی

محفظه حاوی سوسپانسیون

ورودی

دانههای سایش

خروجی

پیستون

در ایف روش ،م ابق شکل ( ، 0سوسپانسیونی حتاوی بلورهتا ،متواد
فعال در س ر و آب از یک شکاف بسیار باریک با سرعت بسیار زیتاد

خوراک وارد
شده

عبتور متتیکنتتد و ذرات را بت انتدازه نتتانو درمتتیآورد[2و .]1عوامتتل
متعددی در بهین سازی عملکرد ایتف روش مؤثرنتد کت عبارتنتد از:
ستتختی ترکیبتتات وارد شتتده ،فشتتار وارد آمتتده ،تعتتداد دفعتتات
همگفسازی و دما .هر چ ذرات ستختتتر باشتند فشتار الزم بترای
کاه

اندازه آنها بیشتر خواهد بتود و بتا افتزای

معموالً اندازه ذرات کاه

نانوبلورهای تولیدی

فشتار وارد آمتده

مییابد ک اغلب در آزمایشگاهها حتداکثر

شکل  .7روش همگنسازی[.]16

فشار الزم برای تهی نانوذرات بلوری حدود  1922بار استت .هرچت
تعداد دفعات همگف ستازی بیشتتر شتود ،ذرات انتدازه یکستانتتری

 5-1-2روش ترکیبی

خواهند داشت ،ق ر کلی ذرات ب هم نزدیکتر میشود و گستردگی

در ایف روش آمیزة از روشها برای تولید ب کار گرفت میشود .اصتل

اندازه ذرات ک یکی از معایب تولید است ،کاه

مییابتد .بتا انجتام

عمل همگف سازی ،دمای محفظ انجام فرایند افزای

متییابتد کت

ایف روشها بر پای همگفسازی استوار است ،با ایف تفاوت ک پتی
از ورود ذرات ب همگفساز ،یک رست عملیات بر روی آنها صتورت

برای مواد حساس ب گرما مناسب نیستت؛ در نتیجت اغلتب از یتک

متتیگیتترد [13و .]12در جتتدول ( 1نتتام فراینتتدهای ترکیبتتی و

دستگاه خنک کننده در ایف روش استفاده میشود.

پی عملیات الزم بر روی ذرات قبل از مرحل همگفستازی بت طتور

یکی از مزایای عمده در ایف روش قابلیت تولید زیاد محصتول بتدون

خالص در شده است.

نگرانی از آلوده شدن آن است ک نسبت ب روش سای

دان ای یک

مزیت بزرگ محسوب میشود [12و.]1
1. High-Pressure Homogenization Technique
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جدول  .1چند نمونه فرایندهای ترکیبی.
فرایند

پیشعملیات

عملیات اصلی

H42

خشک کردن افشان ای

همگفسازی با فشار زیاد

H69

رسوب دادن

همگفسازی با فشار زیاد

H96

لیوفیلیزه کردن

همگفسازی با فشار زیاد

دان ای

همگفسازی با فشار زیاد

سای

CT



 1-5-1-2مزایا و محدودیتهای روش ترکیبی

مکان انحالل باع تجزی ماده فعال میشتود؛ ماننتد
اسیدی آبجو یا معده؛

مزیتهای ایف روش نسبت ب روشهای دیگر عبارتند از :نانوبلورهای
کوچکتر و افزای

pH



پایداری فیزیکی .در روشهای قبل ،ابعتاد اغلتب

نانوبلور هنوز ب محل م لوب جذب یا عمل

در دستتگاه

گوارش نرسیده است.

ذرات ایجاد شده کمتر از  222نانومتر است اما در روش ترکیبی ایف
محدوده کوچکتر شده و ب زیر  122نانومتر متیرستد .بتا همراهتی

مثالً ،برای نانوبلورهای محصوالت غذایی /دارویی مکان مربوط جذب

و همگف سازی در روش ترکیبی ،در حقیقتت

در دستگاه گوارش ب دست نیامتده استت .نتانوبلورهتای حتل شتده

روشهایی چون سای

از دو راه انتتدازه ذرات کتتاه

متتییابتتد ک ت ایتتف امتتر ب ت کتتاه

نمیتوانند بیشتر از ایف ب مخا محل جذب بچسبند ک نتیج ایف

دامنة اندازه ذرات کمک متیکنتد .هرچت ذرات انتدازه مشتاب تتری

رویداد ،ایجاد شیب باالی غلظتی است .چنانچ انحالل خیلی زودتتر

داشت باشند ،احتمال تجمع و کلوخ شدن آنها کمتر است ک ایف

اتفای افتد ،ب توزیع مولکولهای حل شده از عرض دستگاه گتوارش

امر خود از مزایای روش ترکیبی نسبت ب روشهای قبلی است[.]13
نانوذرات با اندازههای کمتر از  192نانومتر احتمال سمیت سلولی را

منجر خواهتد شتد و در نتیجت کتاه
کاه

گرادیتان غلظتت منجتر بت

فراهمی زیستی خواهد شد .همچنیف اگر ماده زیستت فعتال

میدهند زیرا ایف ساختارها توانایی ورود ب هم ستلولهتای

در روده جتتتذب شتتتود ،تخریتتتب در معتتتده ،فراهمتتتی زیستتتتی را

بدن و ایجتاد ستمیت در آنهتا را دارنتد کت ایتف یتک محتدودیت

کاه

خواهد داد .در خصوص نانوبلورهای محصوالت خوراکی ،مثل

برای نانوبلورها ب شمار میآید .ایتف روش تولیتد ،اغلتب بترای متواد

نوشیدنیهتای فراستودمند ،از حتل شتدن پتی

بتتا انحتتالل کتتم و در عتتیف حتتال قابلیتتت نفتتوذ زیتتاد ب ت بافتتته تا

تتتا جتتائیک ت ممکتتف استتت بایتتد از ایتتف عمتتل جلتتوگیری شتتود و

قابل استفاده است[.]9

ب تأخیر افتد ،تا زمانیک نانوبلورها ب دستگاه گوارش برسند[.]10

افزای

از ختوردن (بلتع ،

ریزپوشانی نانوبلورها بتا بستپارها یکتی از راهحتلهتای ایتف مشتکل

 .3ریزپوشانی نانوبلورهای زیست فعال

ب شتمار متیآیتد .دامنت گستتردهای از بستپارهای پوششتی ماننتد

نانوبلورهای زیست فعال ک بخاطر شرایط محتیط یتا فترآوری مثتل

همبستتپارهای پلتتی متتتاکریالت (ستتریهتتای اودگاریتتت ،اوونیتتک ،

 ،pHاکسیژن ،نور و دما در معرض تجزی شدناند ،میتوانند بتا یتک

پلیالکتیدها یا همبسپارهای پلی (الکتیک -کو -گلیکولیتک استید

الی بسپار ی محافظ پوشتیده شتوند .ایتف عمتل بترای نانوبلورهتای

موجودند .ب نظر میرسد امکان مصرف بسپارهای متتورم شتونده در

زیستتت فعتتالی ک ت ب ت شتترایط مختلتتف دستتتگاه گتتوارش پتتس از

آب (هیدروکلوییدها نیز عملی باشد چرا کت ایتف بستپارها پتس از

خورده شدن ،مثل تجزی در محیط اسیدی معتده حستاسانتد ،نیتز

ایفک با آب تماس یابند یک پوش

قابل اجراست.

مراحل انحالل نانوبلور را کاه

نانوبلورها بالفاصل پتس از تمتاس بتا مایعتات غیراشتباع شتروع بت

میتواند ویژگیهای س حی نانوبلورها را نیز تغییر دهتد؛ بت عنتوان

متیدهنتد .ریزپوشتانی بتا بستپارها
1

حل شدن میکنند .ایف عمل میتواند پس از خورده شدن یتا حتتی

مثال وقتی پوش هتای آمفیفیلیتک بت کتار متیرود ،ویژگتیهتای

طی ساختف محصول نهایی خوراکی یتا دارویتی اتفتای بیفتتد[.]10

آبگریزی ب آبدوستی تغییر مییابند [.]15

اما با ایف حال ،ایف اتفای همیش م لوب نیست چرا ک :
00

چسبناک ایجاد متیکننتد کت

 .دوخصلتی و دارای سر آبدوست و آبگریز
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در شتتکل ( 0نحتتوه ریزپوشتتانی نانوبلورهتتا بتتا یتتک نتتوع بستتپار

ادعا شده محتملترند زمانی ک افزای

مشاهده میشود .در ایف تصویر زنجیره آلکیلی آبگریز بستپار توستط

مورد نظر باشد .ب دلیل ابعاد ریتز نانوبلورهتا ،امکتان افتزای

دادن

مواد فعال در س ر جاداده میشود .حلق های انیدریتد 1روی

غلظت یک ماده زیست فعال با آثار حداقلی بر کدورت میستر استت.

س ر بسپار پوش دهنده بلور قرار میگیرنتد .گتروه آمتیف انتهتای

همچنیف ،آثار رسوبی ناخواستت و نتام لوب (کت بتا ذرات در ابعتاد

مولکول اتصال دهنده ایف حلق ها را باز و زنجیرههتای بستپار را بت

میکرومتری رخ میدهد کمتر دیده میشوند یا میتواننتد در متوارد

هم متصل میکنند .س ر دیواره بسپاری بار منفی میگیترد و ذرات

نانوبلورهتتای بستتیار کوچتتک اصتتال رخ ندهنتتد .در شتتکل ( 5شتترح

را در آب توسط دفع الکترواستاتیکی پایدار میکند.

مختصتتتر آثتتتار نانوبلورهتتتا در نوشتتتیدنیهتتتای فراستتتودمند را

پوش

مشاهده میکنید[.]21
زنجیرههای
سورفاکتانت

پلیمر

مولكولهای
حل شده
زنجیرههای
آلكیلی

حلقههای
انیدریدی

غلظت نانو > غلظت میكرو
میزان کدورت

آبگریز

کم

زیاد

اتصالدهنده

معرفی نانوبلورها به عنوان یک فناوری نوین در تولید...

زیست فعال تا عامتل 1222

رسوب کم /بدون رسوب
رسوب

شکل  .8ریزپوشانی نانوبلورهای زیست فعال[.]02

 2-3نانوبلورها در نوشیدنیهای فراسودمند

نانوبلورها

2

بلورهای در اندازه میكرومتر

شکل  .9آثار نانوبلورها در نوشیدنیهای فراسودمند[.]21

تعداد زیادی نوشیدنی در بازار یافت میشوند ک حاوی مواد مغذی و
یتتا ترکیبتتات زیستتت فعتتال مختلتتف بخصتتوص آنتتتیاکستتیدانهتتا و

برای حفظ اثر افزایشی زیست دسترسی نانوبلورها ،الزم است ک آنها

عصارههای گیاهیاند .مثالً ،بترای نوشتیدنیهتای فراستودمند ،متواد

از لحاظ فیزیکی در نوشیدنیها پایدار و تثبیتت شتوند .یعنتی نبایتد

زیست فعال و کم محلول مانند کورکومیف ،3روتیف 2و کوئرستیف 9را

ب صورت کلوخ ها و انباشتگیهای میکرومتری درآیند .نانوبلورهتا در

میتوان نام برد .در ایف ترکیباتی ک حاللیت کمتی دارنتد ،بایتد در

نوشیدنیهای فراسودمند از دیدگاه تکنیکی ،سوسپانستیونانتد و در

نوشیدنیها معلق شوند و یک سوسپانسیون ایجاد شود .در غیر ایتف

معرض آثار ناپایدارکننتده معمتول درون سوسپانستیون قترار دارنتد.

صورت ،سبب کدورت نوشیدنیها میشوند در صورتی ک در بسیاری

نانوبلورها با مقادیر باالی پتانسیل زتا ،پایدار میشوند ک ب موجتب

از کشورهای خاص آستیایی ،اتاهر شتفاف نوشتیدنی ممکتف استت

آن ذراتی ک ب طور یکسان باردار شدهاند ،همدیگر را دفع میکنند و

مقبولیت داشت باشد.

جدا از هم معلق میمانند .ب عتالوه ،آنهتا توستط الیت پایدارکننتده

در خصوص نانوبلورها ،غلظت کمی از متاده زیستت فعتال متیتوانتد

اطرافشان ،تثبیت و پایدار میشوند .الکترولیتها ،متواد نگهدارنتده و

ب کار رود زیرا زیست دسترسی ب طتور واضتحی بتاالتر خواهتد بتود.

آثار اوسموتیک /آبزدا افزودنیها سبب ناپایداری نانوبلورها میشتوند،

چنانچ در مصارف پوستتی در لتوازم آرایشتی مشتاهده شتود ،آثتار

الکتروستتاتیکی

ب ایف صورت ک الکترولیتها ،پتانسیل زتا و ران
بیف بلورها را کاه

میدهند و انباشتگی و کلوخ شتدن را تقویتت

میکنند .متثالً ،آثتار آبزدایتی بتا افتزودن اتتانول ایجتاد متیشتوند.
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