
 

 27  بهار ۱400| شماره ۱|سال هشتم تاریخ دریافت:۱۳۹۹/08/05

 تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۱0/07

 

 لیوین پلی فیبری نانو نمد پایه بر مترونیدازول رهش آهسته ویردا بررسی و تهیه جدید روش

 الکل
*یقم مهناز|نیکو صادقی عارفه

 زیادی حکیمه|

 یرانا تهران، ،تهران اسالمی ازاد یپزشک علوم دانشگاه ،ییدارو یمیش دانشکده ،ییدارو یمیش گروه

  

 

*qomi@iaups.ac.ir 

 مقدمه -۱
 سطح دارای که هستند بعدی تک نانومواد انواع از یکی نانوفیبرها

 آنهاست. کوچک بسیار قطر از ناشی که است وسیعی خاص
 همراه به باال تخلخل دارای نانوفیبری غشاهای همچنین،
 به خاص های ویژگی این .دهستن نیز شگرفی بینابینی اتصاالت

 به نانوفیبرها تا هشد سبب شده برده کار به بسپار خواص اههمر
 پیشرفته و عالی کاربردهای در استفاده برای مطلوب محصوالتی

 مهندسی پزشکی، در نانوفیبرها کاربردهای مهمترین .شوند مبدل
 هاکاتالیست و حسگر فیلتر، غشاها، هدفمند، دارورسانی بافت،

 .]۳-۱[است

 هاروش نیا دارد، وجود برهاینانوف دیتول یبرا یتمتفاو یروشها
 و ییخودآرا فاز، ییجدا الگو، هیپا بر سنتز ،یسندگیالکترور شامل

 به الکتروریسندگی آنها بین از که ،هستند مذاب ماده در دمش
 فرایند بودن پیوسته و شدن صنعتی قابلیت بودن، ساده دلیل

 متفاوت ی هابسپار .]4[است گرفته پیشی روشها بقیه به نسبت
 مربوط نانوفیبرهای به الکتروریسندگی تحت سنتزی و صنعتی
 وینیل پلی ،متفاوت هایبسپار بین از .]5[ اندشده تبدیل
 زیست بودن، غیرسمی بودن، ارزان دلیل به (PVA) الکل

 عنوان به آب در شدن حل و یریپذتخریب زیست ،سازگاری
 روش به و رودیم کار به متفاوت داروهای حامل بستر

 .]6[ دشونمی تهیه راحتی به آن فیبرهای نانو نیز الکتروریسندگی
 به که است یشیآزما یمصنوع یهابسپار نخستین از بسپار ینا

 ی،مصنوع یهقرن ،یمپلنتا ی،مصنوع غضروف ساخت منظور
 ی شده کنترل یشرها یلوسا و یمصنوع پوست زخم، پوشش

 ینا از استفاده یایمزا .]8-7[ تاس گرفته قرار استفاده مورد دارو

 شد گرفته تصمیم تحقیق این در دارویی های حامل عنوان به آنها از واستفاده دارویی علوم زمینه در نانوفیبرها اهمیت به توجه با :چکیده
 الکل وینیل پلی محلول از ابتدا راستا این در .شود استفاده مترونیدازول داروی حامل نوانع به (PVA) الکل وینیل پلی نانوفیبرهای از تا

 نسبت با مترونیدازول داروی حاوی الکل وینیل پلی محلول سپس .شد استفاده بهینه الکتروریسی شرایط آوردن بدست برای دارو بدون
 کننده جمع تا نازل فاصله ,ولتاژ به مربوط شرایط کنترل با تروریسیالک تحت مترونیدازول داروی اویح محلول شد. تهیه مشخص وزنی

 روش از سپس و قرارداده ,angle Contact IR,-Ft SEM هایتست تحت را حاصل نانوفیبرهای شد. داده قرار تزریق سرعت و
 Dissolution سالین فسفات بافر محلول در را نانوفیبرها منظور این به شد. استفاده دارو رهایش میزان گیری اندازه برای(PBS)در 

 که داد نشان هاایشآزم از حاصل نتایج .گرفتیم اندازه PLCHاز استفاده با داروها غلظت nm 28۹ موج طول در و داده قرار دستگاه
 است. آن آهسته رهش و مترونیدازول داروی حمل برای مناسبی روش PVAنانوفیبرهای از استفاده
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 قسمت بر یکنواخت یچسبندگ یلدل به پوش زخم عنوان به بسپار
 یلتشک تازه بافت یبتخر بدون آسان برداشتن پوست، مجروح

 در .است یدهد یبآس پوست یبازساز یعسر سرعت و شده
 شده یسیالکترور یبرینانوف ینمدها بر کتوپروفن یدارو یوهشپژ

PVA از .]۹[گرفت قرار یبررس مورد دارو یشرها و رییبارگ 
 شده استفاده نیز آلژینات مکلسی حمل برای PVA فیبرهاینانو

  . ]۱0[است

 با نیتروایمیدازول گروه از بیوتیک آنتی وعین مترونیدازول داروی
 های ارگانیسم اثر در شده ایجاد عفونی های بیماری درمان توان

 و هوازی  بی های باکتری ویژه به دارو، این به حساس
 و باکتریها دن بر بین از برای مترونیدازول .]۱۱[ پروتوزوآهاست

 دستگاه تولیدمثل، دستگاه در عفونت باعث که میکروارگانیسمها
 و تجویز هستند، بدن قسمتهای سایر و واژن پوست، گوارش،
 زخم ضد داروی همراه به دارو این ،همچنین .شودمی مصرف

  قرار استفاده مورد معده زخمهای انواع از یبعض درمان برای
 .گیردمی

 مترونیدازول حد از بیش و نادرست مصرف اثر در است ممکن
 فرم به قرص فرم تبدیل د.شو دیده ناخوشایندی جانبی عوارض

 سو از جلوگیری یبرا مفید های روش از یکی پوستی های پچ
 امکان و نمد فرم به تولید دلیل به نانوفیبرها .است دارو مصرف
 استفاده قابلیت ... و پوستی چسب تنظیف، ،پارچه روی بر نشستن

  دارند. را پوست بر

 حامل الکل وینیل پلی نانوفیبرهای تهیه ،حاضر پژوهش از هدف
 مقدار گیری اندازه و الکتروریسندگی روش به مترونیدازول داروی

 .است دارو رهایش
 

 یتجرب بخش -2

 مواد -2-۱

 خلوص درصد از پژوهش ینا در استفاده مورد یوحاللهاادمو
 فناوران شرکت از ایران ساخت PVA است.برخوردار یتیکآنال

 از HPLCبرای الزم های حالل .شد خریداری نانومقیاس
 خریداری Titrachem شرکت از PBSو Merck شرکت

 شد.

 دازولیمترون یدارو یحاو PVA یبریف نان نمد هیته -2-2

 PVA محلول هیته -2-2-۱

 ید آب یس یس ده مقدار بشر یک در ،PVA محلول یهته یبرا
 تحت مرور به PVAپودر از گرم 0,8 مقدار به و یختهر یونیزه
 و شفاف محلول تا شد افزوده شده کنترل دمایی شرایط و همزن

 شود. حاصل یدستیک

 دازولیمترون یدارو یحاوPVA محلول هیته -2-2-2

 تهیه آب حالل در PVA از قبل مرحله محلول مشابه محلولی
 محلول به را یدازولمترون یدارو از گرم 08/0 مقدار سپس شد.
 در خورد.هم یرراست یرو یقهدق ۳0 مدت به و افزوده شده سرد
 یسیالکترور یبرا ،آمده دست به یکدستو شفاف محلول یتنها

 شد. آماده

 یسیالکترور-2-2-۳

 یدازولمترون یدارو یحاو PVA محلول و PVA محلول
 سپس و شده کشیده سرنگ داخل به پیش مرحله از آمده بدست

 نانو فناوران شرکت ساخت الکتروریس دستگاه از استفاده با
 http://www.fnm.ir Iran, Ltd., (FNM(مقیاس
 دستگاه الکتروریس شد. داده قرار الکتروریسی تحت

 به مربوط شرایط تمام تنطیم قابلیت با اتوماتیک یگالکتروریسند
 (۱۳0KV-۱) ولتاژ تنظیم امکان آن در که هست الکتروریسی

 در درام چرخش سرعت (،۱00ml/h-۱/0) تزریق سرعت
 به (20cm-۱) کننده جمع تا نازل فاصله و (۱000rpm-۱)حدود

 به الزم یسیالکترور یطشرا دارد. وجود شونده کنترل صورت
 آوری جمع درام بر شده جمع نانوفیبرهای سپس و اعمال ستگاهد
  شد. استفاده آنالیز برای و

 

 یبریفنانو نمد هیته -2-2-4

 یدازولمترون یدارو و PVAیحاو محلول از یس یس ۱0 مقدار  
 شده کنترل سرعت در ساعت 0۱ مدت به یسیالکترور دستگاه به
۱ mL/h یبسپار نمد و یقتزر PVA یدارو یوحا 

 مورد دارو رهایش مرحله در نمد این .شد ساخته یدازولمترون
 گرفت. قرار استفاده

http://www.fnm.ir/
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  دارو رهایش مقدار گیری اندازه -2-2-5

 دیسولوشن: الف(
 بسکت یک در مترونیدازول داروی و PVA حاوی نمدی فویل

 روی را دیسولوشن دستگاه شد. خورد دیسولوشن دستگاه از
 تنظیمrpm ۱00 زن دورهم ،گراد انتیس درجه ۳7 دما: شرایط

 آزاد محیط عنوان به (PBS)سالین فسفات بافر قرص از شد.
 درPBS قرص عدد 2 هر که صورت این به شد استفاده سازی
 دیسولوشن دستگاه سل هر در و شد حل مقطر آب سی سی۱000
 و روشن را دستگاه سپس کرد. پر را آن از سی سی ۹00 مقدار
 آن از بعد و دقیقه ۳0 و ۱5 ،۱0 ،5 ،۱ های زمان در برداری نمونه

 و چهارم و بیست هشتم ششم، چهارم، دوم، اول، های ساعت در
 محلول از سی سی 2 که صورت این به .شد انجام هشتم و چهل
 جایگزین جدید بافر محلول از سی سی 2 با و شده برداشته بافر
 شد.
 باال: عملکرد با مایع کروماتوگرافی ب(
 ابتدا HPLC برای USP کتاب از بهینه مقدار انتخاب زا پس

 سی سی 500 در فسفات هیدروژن دی پتاسیم از گرم ۳,4 مقدار
 در نهایت در فیلترو محلول ،سپس و شده حل یونیزه دی آب

 ناخالصی تا شد  داده قرار دقیقه 5 مدت به اولتراسونیک دستگاه
 ستگاهد برای و حذف محلول در احتمالی های حباب و ها

HPLC برای فاز موبایل نسبت شود. آماده HPLC، 70% از 
 فسفات هیدروژن دی پتاسیم محلول از %۳0 همراه به استونیتریل

 تا شد شسته فاز موبایل با دقیقه ۳0 مدت به دستگاه ستون و بود
 شود. اشباع آن از

 شده انجام یزهایآنال و مورداستفاده یدستگاهها -2-۳

 میکروسکوپ یعکسبردار با یبرهانانوف شناسایی -2-۳-۱
 (SEM) روبشی الکترونی

 درام یرو شده نصب ینیومیآلوم ورقه یرو شده یهته نانوفیبرهای
 صورت ینا به شدند. کارگرفته به یبعد یزهایآنال یبرا چرخان،

 در یا نمونه ،SEMیزآنال یبرا شده یهته ینمدها از یک هر که
  SEM یکسبردارع یبرا و شده یدهبر cm۱*۱ ابعاد

(XL30-Philips ساخت )تمام از و دش فرستاده کشورهلند 
  شد. یعکسبردار متفاوت یها زوم در یازوا

 قرمز مادون سنجی طیف روش به ساختار شناسایی -2-۳-2
IR)-(FT 

 یباتترک و مواد ییشناسا یبرا یروش قرمز مادون یسنج طیف
 ها اتم ینب ییوندهاپ از یک هر آنهاست. یعامل یگروهها و یآل

 امواج جذب از پس و هستند یعیطب یارتعاش سفرکان یدارا
 یمبنا که شود یم آن در یارتعاش حرکات یجادا باعث فروسرخ

 دهد.یم یلتشک را فروسرخ یسنج یفط

 و یمیاییش یها برهمکنش و کشش یبررس یبراپژوهش، ینا در
 دارو یحاو متفاوت یبسپار نمدها نمونه ینب یاحتمال یتفاوتها
 از شده یهته یبرهایفنانو داخل در دارو حضور واثبات یدازولمترون

 کار ینا یبرا .شد استفاده فروسرخ فوریه تبدیل یسنج یفط
 کارگرفته به دستگاه .تندنداش یخاص یساز آماده به یازن ها نمونه
 Shimadzu برند از FTIR-ATR سنجییفط برای شده

 بود. یاقوت جنس از آن در دهش داده قرار تیستالکر که شد رسالا
-40001-۱ بازه در اسکن، و بزرگنمایی با ها یفط

cm
 بدست 

 را هایفط تا بود متصل افزار نرم یدارا یوتریکامپ به دستگاه آمد.
  .کند ثبت کارخود طور به

 

 angle contact از استفاده با برهایفنانو شناسایی -2-۳-۳
 یرو الیس قطره تماس هیزاو توان یم تست نیا با که ییآنجا از

 مقدار دهنده نشان جینتا و نمود یریگ اندازه را جامد سطح
 یبسپارینمدها  نمونه پس است، نمد با آن جذب و یریپذرطوبت

 تست نیا در .شد داده قرار یبررس مورد تست نیا با دارو یحاو
Angle Contact ( Veho دستگاه از استفاده با ها نمونه

Microscope USB) گرفتند قرار یبررس و زیموردآنال. 

 شده استفاده یافزارها نرم -2-۳-4

 از ،SEM عکس روی از فیبرها نانو قطر یریگ اندازه منظور به
 شد استفاده Measurement Microstructure افزار نرم

 نرم از ،سطح هر یقطرها نیانگیم و عیتوز نحوه یبررس یبرا و
 حاصل فیط یررسب یبرا طور نیهم .شد استفاده origin افزار

IR افزارنرم زا زین فروسرخ فوریه یلتبد سنجییفط از

solution یبرهایف نانو سطح یسخت یبررس یبرا .شد استفاده 
 اندازه یبرا زین و Cng-Solver-Nova افزارنرم از دارو یحاو

  از آب( تماس هی)زاو سطح با الیس قطره تماس هیزاو یریگ



   

 30 بهار ۱400| شماره ۱|سال هشتم 

 

 تیهدا یریگ اندازه یبرا زین و Angle Contact افزارنرم
 Excel Microsoft در جینتا و AZ دستگاه از یکیالکتر
 .شد ثبت

 بحث و نتایج -۳

 دازولیمترون یدارو یحاو PVA نمد هیته -۳-۱
 غلظت در آنها زیسا محلول باید ابتدا یبسپار نمدهای تهیه برای
 در کامال الکل وینیل یپل بسپار منظور این به .شدمی انجام بهینه

 آمد. بدست یکنواخت محلولی و شده حل کامل آب، حاللش
 %8 یافته انجام قبلی کارهای اساس بر آمده بدست بسپار غلظت
 در دارو بدون و تنهایی به بسپار این الکتروریسی ابتدا .شد انتخاب
 سرعت و cm ۱0 درام تا نازل فاصله ،KV 20 ولتاژ شرایط
 شد. ارسال بعدی آنالیزهای برای و شد انجام /hmL ۱ تزریق
 با الکل وینیل پلی ابتدا دارو، حاوی یبسپار محلول ساخت برای

 ،سپس و شده حل آب حالل در کامال تهیه، پیشین درصد همان
 ،نهایت در .شد افزوده آن به بهینه و استاندارد داروی مقدار

 داروی و الکل وینیل پلی حاوی شفاف و یکنواخت محلولی
 داروی %2 حامل حاصل، محلول شد. ساخته مترونیدازول
  .است مترونیدازول

 نانوفیبری سفید های پوشش یبسپار هایمحلول ازتزریق پس
 شدن مشخص چسبندگی، نانوفیبری، ابعاد بررسی برای حاصله

 آزمایش مورد شناسیریخت و مقطع سطح و ایحفره ساختار قطر،
 گرفت. قرار

 
  هامحلول یکیلکترا تیهدا یبررس -۳-2

 از باید الکتروریسندگی در استفاده مورد های محلول و ترکیبات
 الکتروریسندگی تا باشند برخوردار بهینه الکتریکی هدایت یک

 جریان هدایت قابلیت گیریاندازه برای باشد. آمیزموفقیت
  تست الکل وینیل پلی حاوی یبسپار محلول از الکتریکی

 که شد گزارش ms۱7/۳ آن ینتیجه و .شد انجام سنجیهدایت
 .است محلول الکتروریسی برای قبول قابل عددی

 پلی یبسپار محلول از الکتریکی هدایت قابلیت گیری اندازه برای
 الکتریکی هدایت تست نیز مترونیدازول داروی حاوی الکل وینیل
 نتیجه این شد. گزارش ms5۹/4 مقدار آن ینتیجه گرفت. انجام

 الکل وینیل پلی حاوی محلول سنجی هدایت  نتیجه با ایسهمق در

 مقدار مترونیدازول داروی افزودن که دهدمی نشان تنهایی به
 است. داده افزایش 42/۱ حدودی مقدار به را الکتریکی هدایت

 

 هایبرفنانو SEM ویراتص بررسی -۳-۳
 بررسی برای الکتروریسی روش به شده تهیه نانوفیبری نمد

 برای نانوفیبری قطر شدن مشخص و شناسیریخت چسبندگی،
 مربوط SEM تصویر نشانگر ۱ شکل شد فرستاده SEM تست

 که همانگونه است. تنهایی به و دارو بدون PVA بسپار به
 و گره بدون صاف، حاصل فیبرهاینانو ،شودمی مشاهده
 شرایط در فیبرهانانو الکتروریسی و است گیچسبند

 است. بوده آمیز موفقیت مذکور الکتروریسندگی
 SEM از حاصله تصویر در شده مشاهده فیبرهاینانو قطر اندازه

 توزیع یهنحو نمودار و گیریاندازه measurement یبرنامه با
  .شد رسم origin افزار نرم در نانوفیبرها

 

 

 دارو بدون PVA فیبرهای نانو نمد SEM تصویر -۱شکل

 
 PVAنانوفیبرهای قطر توزیع نمودار -2 شکل

 

 PVA فیبرهاینانو ،شودمی مشاهده 2 شکل در همچنانچه
 ۱6۱ آن میانگین که بوده مترنانو ۳50-50 قطر توزیع دارای

 است. مترنانو
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 نانوفیبری نمد نمونه از SEM تصویربرداری ،یبعد مرحله در
PVAنمایش ۳ شکل در که شد انجام مترونیدازول اروید حاوی 

 است.  داده
 

 
 مترونیدازول داروی حاوی PVA یفیبر نانو نمد SEM تصویر -۳شکل

 
 داروی حاوی PVA فیبرهاینانو ساختاری خصوصیات ،۳ شکل

 و صاف آمده بدست فیبرهاینانو دهد.می نشان را مترونیدازول
 به سطح باالی نسبت دارای و متخلخل ساختار هستند. گره بدون
 در چسبندگی کمی بسیار مقدار .است خصمش کامل حجم

 است. دارو افزایش از ناشی که شود می دیده هافیبرنانو ساختار
 آمد بدست nm 26۱ /داروPVA قطرنانوفیبرهای میانگین
 خالی PVA فیبرهاینانو قطر بیشتراز مقدار این که (.4 )شکل

(161nm) هدایت رفتن باال و دارو نافزود آن دلیل که بود 
 شدن افزوده با .است  محلول قطبیت افزایش از ناشی الکتریکی

 در و یافته فزایشا نانوفیبرها الکتریکی هدایت قطبی، داروی
 شود. می بیشتر فیبرهانانو قطر نتیجه

 
 

 مترونیدازول داروی حاوی PVA فیبری نانو نمد قطر توزیع نمودار -4شکل

 
   Angle Contact تست یبررس -۳-4
 بر سیال قطره تماس زاویه بررسی برای شده تهیه نانوفیبرهای از

 این در که شد انجام Angle Contact  تست جامد، سطح

 شد گزارش ۳۳ مقدار ،PVAنانوفیبر با مایع تماس زاویه تست،
 آبدوستی دهنده نشان که است متوسطی مقدار که (5 )شکل

  باشد. افیبره نانو متوسط

 
 PVA فیبر نانو angle contact تست -5 شکل

 نمد از جامد، سطح بر سیال قطره تماس زاویه بررسی برای
Contact  تست نیز متدونیدازول داروی حاوی نانوفیبری

 Angle درجه 42 تماس زاویه با ،6 شکل در آن ونتیجه انجام 
  شد. گزارش

 
 مترونیدازول حاوی PVA رفیب نانو angle contact تست -6 شکل

 رطوبت، شناسایی برای تماس زاویه آزمایش اینکه به اتوجهب
 می نشان 6 شکل ،شودمی انجام آب پذیریلانحال و آبدوستی

 بیشتری آب مقدار و بوده تر آبدوست PVA هایفیبرنانو که دهد
 در .کنند می جذب مترونیدازول حاوی PVA هایفیبرنانو از

 افزایش نتیجه در و آبدوستی کاهش باعث دارو دنش افزوده واقع
 شود.می درجه 42 به درجه ۳۳ از تماس زاویه

 
 IR-FT با ساختار یبررس -۳-5

 سنجی طیف توسط ها آن فیبرها نانو مولکولی ساختار تایید برای
  PVA فیبرهاینانو شدند. داده قرار بررسی تحت قرمز مادون
 ،8۱۳ در را یمتفاوت (peak transmittance) انتقال اوج نقاط

 (7 )شکل دادند نشان 2875 ،۱724 ،۱5۳5 ،۱۳5۳ ،۱226 ،۱085
CH-) (،CH) (،O-C) (،C-C) به مربوط ترتیب به که
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OAC) و (C=O) استات از مانده باقی، (CH2) و (-OH) 
 گستره در OH نوار که داد نشان آزمایشات نتایج بودند. آزاد

۳400-۳700 1-
cm داشت. قرار 

 
 PVA فیبر نانو از IR-FT طیف -7 لشک

 PVA یبسپار نمد در احتمالی هایکنشبرهم بررسی برای
 براساس تا شد انجام IR-FT تست متدونیدازول داروی حاوی
 نتایج فروسرخ فوریه تبدیل جذب و ارتعاشی فرکانس تفاوت
  شود. گرفته IR-FT از حاصل
 و 5۱۳6 و ۱۱86 و 82۱ در موجود هاینوار 8 شکل به باتوجه
  و 2845 و 2522 و 2424 و 2۱۳۹ و ۱5۳7 و ۱42۹
۳2۱۹ 1-

cm کششی ارتعاشات به مربوط N-O و C=C و -C

O و NO2 و CH2 و C=N و N-N=C و N=O و CH 
 داروی به مربوط همه ارتعاشات این که است OH و کششی

 2۹4۱ و ۱۱۹5 و ۱045 در موجود های پیک .است مترونیدازول
 و O-C و O-C-O پیوندهای کششی ارتعاشات به مربوط
CH2 بسپار به مربوط که است PVA ارتعاشات حضور .است 
 ساختار در ماده دو هر حضور دهنده نشان بسپار و دارو به مربوط

 تغییری الکتروریسی حین که کندمی اثبات همچنین، نانوفیبراست.
  شود.نمی ایجاد دارو و بسپار های کنش برهم یا ساختار در

 
  مترونیدازول نانوفیبر داروی حاوی PVA نانوفیبر از IR-FT طیف -8 کلش

 (PVA=∆ ، مترونیدازول =□)

 PVAنانوفیبر از نیدازولمترو داروی رهایش بررسی -۳-6
 دارو حاوی
 حاللیت گیری اندازه روش از دارو رهایش گیریاندازه برای

 زا حاصل نتایج .شد استفاده HPLC دستگاه به تزریق وسپس
 به شده انجام محاسبات و حاصله کروماتوگرام منحنی زیر سطح

 ۹ شکل در که همانطور .است هشد گزارش ۹ شکل نمودار صورت
 به استفاده مورد فیبر نانو از مترونیدازول داروی شود می مشاهده

 و ها ژل با مقایسه در داردکه آهسته رهش ای شده کنترل شکل
   دارد. تری شونده کنترل و تر آهسته رهایش موجود های قرص

 

 
 نانوفیبر داروی حاوی  PVAنانوفیبر از نیدازول مترو رهایش نمودار -۹ شکل

 مترونیدازول

 
 گیری نتیجه-4

 ویژگی بررسی نیز و نانوفیبرها شناسایی برای پژوهش این در
 هایتست احتمالی هایکنشبرهم و کنش شیمیایی، و فیزیکی

 ،SEM ، AFM، IR-FT الیزیآن بهینه های تست و اولیه
Angle Contact، گرفت. قرار بررسی مورد الکتریکی هدایت 

 هایپژوهش و اقدامات و مطالعات با که گفت توانمی نهایت در
 .کنیم تولید نانوفیبری نمدهای توانستیم شده انجام
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Abstract: Due to importance of nanofibers in the field of pharmaceutical sciences and drug delivery applications, 

herein we decided to use poly vinyl alcohol (PVA) nano fibers as drug carriers for Metronidazole. In this regard, 

first poly vinyl alcohol solution electrospinned without drug for obtain electrospining optimum condition of 

reference carrier. Then in one step, poly vinyl alcohol solution containing Metronidazole elecrospinned& in the 

second stage, asolution of a combination of PVA+PVP with a specific weight ratio contains Metronidazole under 

optimum conditions at KV voltage, cm for nozzel to collector distance and injection rate of mL/h. In order to drug 

release control and improvement of surface wettability the prepared polymeric nanofiberscrosslinked with 

glutaraldehyde. The prepared mats of nanofibers characterized with scanning electron microscope (SEM), atomic 

force microscope (AFM), fourier transform Infrared (FT-IR), contact angle analysis.  In vitro drug release from 

nanofibers in to the buffer phosphate saline (PBS) solution were measured using high performance liquid 

chromatography (HPLC) at wave length of 289 nm. In vitro drug release showed that crosslinkednanofibers had 

lower drug release rate in higher time. 
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