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 مقاله پژوهشي 

  شده یسیالکترور نیسیداکسورب يدارو يحاو نیو آم آمیدپلی برهايیساخت نانو ف
  

  *2زادههاشم محمدصادق، 1يوبيسامان ا
 

  06/04/1395تاریخ پذیرش  27/01/1395تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

که در  یسرطان يهاسلولضد سرطان است که با رشد و گسترش  يدارو کی) Adriamycin( نیسیامایآدر يبا نام تجار نیسیدوکسوروب: هدف و زمينهپيش
 یسیالکترور وشبه ر نیسیداکسورب يدارو ي) حاوPAMAM( نیو آم آمیدپلی يبرهاینانو ف دیمطالعه تول نی. هدف از اکندیمبارزه م کنندیم جادیبدن اختالل ا

  . باشدیم
 نیدر ا، دیانجام گرد 1394تا  1393 يهاسال نیب، تهران یدانشگاه علوم پزشک، يدر دانشکده داروساز، یمقطع-یفیتوص صورتبهمطالعه  نیا: کار مواد و روش

ابسته و ریمتغ عنوانبه دشدهیتول افیمستقل و قطر ال يرهایمتغ عنوانبه یخروج انیجرشدتولتاژ و ، مرینسبت دارو به پل، در اتانول PAMAMپژوهش غلظت 
 SEM لهیوسبهدارو  يحاو يمریپل يهالمیفو  یموردبررس برهایفنانو  دیمعادله حاکم بر تول SPSS افزارنرمسپس با استفاده از ، است دهیانتخاب و مطالعه گرد

  قرار گرفت. یموردبررس ییایمیو ش یکیزیف يهایژگیو ازنظر FT-IR لهیوسبهو  افیو قطر ال کیازنظر مورفولوژ
 نیاز ا کیچیهآمد که  دست به جهینت نیا یسیرالکترو ندیبعد از فرآ مریاز دارو همراه پل شدهگرفته FT-IRبا توجه به  کهنشان داد  هایبررس نیا جینتا: هايافته

  مشاهده نشد. هاآندر ساختار  ییایمیش رییتغ گونهچیهاز دست ندادند و  یسیالکترور ندیفرآ یخود را ط اتیدو ماده خصوص
 شتریبا کاهش ب و شودیم لیناقص تشک ییبرهایکند ف دایکاهش پ مرینشان داد که اگر غلظت محلول و نسبت دارو به پل قیتحق نیا جینتا: گيريبحث و نتيجه

  بود. میخواه نانوذرهو  کرویم لیدو پارامتر شاهد تشک نیا
 یسیالکترور، برهایف نانو، نیو آم آمیدپلی، نیسیدوکسوروب : هاکليدواژه

  
 1395 ششم، 486-493 ص، ششم شماره، یست و هفتمبدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
   021-88617711  : تلفن اهللاهیبق یدانشگاه علوم پزشک، يکاربرد یشناسروسیوقات یمرکز تحق، تهران: آدرس مکاتبه

Email: msh.biotechnology@gmail.com 

  
  مقدمه

 کیوتیبیآنت کیضد نئو پالسم و  يدارو کی 1دوکسوروبیسین
ر دارو د نیا، باشدیم هانیکلیآنتراسدر درمان سرطان از گروه  مؤثر

، حاد میلوبالستیکلوسمی ، حاد لنفوسیتیک لوسمیدرمان 
، منوروبالستو، پستان، بیضه بینابینی يهاسلولکارسینوماي 

و  سر، معده، )اينایژه منشأ(با  ریه، تومورویلمز، تیروئید، تخمدان
 هايلنفوم، بیضه، آندومتر، پروستات، رحم گردن، کبد، گردن

ود. شمی مصرف استخوان و سارکوم نرم يهابافت سارکوم، هوچکینی
 ساخت و مهار DNA به با اتصال که رسدیبه نظر م دوکسوروبیسین

DNA و RNA و ایجاد  مولکولی در ساختمان تاللایجاد اخ از طریق
 زيـ مغ از سدخونی کند. دوکسوروبیسینمی عمل، فضاییممانعت 

                                                             
 ران.يتهران، تهران، ا ي، دانشگاه علوم پزشکيآسم و آلرژ يمنولوژيقات اي، مرکز تحقيکروب شناسيارشد م يکارشناس١
  سنده مسئول)يران، (نويه اهللا، تهران، ايبق ي، دانشگاه علوم پزشکيکاربرد يروس شناسيقات وي، مرکز تحقيوتکنولوژينانوب يدکتر ٢

1 Doxorubicin 
2 Widder 

 فعالیت متابول و به شده توسط کبد متابولیزه دارو کند. اینعبور نمی
  .)1( است صفرا قیطراز  عمدتاً آن گردد دفعمی تبدیل

 افیروالکیو م افینانو الانواع  دیجهت تول يندیفرآ یسیالکترور
 یتیکامپوز يهامحلول ایو  یکیسرام، يمریمواد پل يهااز محلول

مواد مذکور  يهامذاب نینانوذرات و همچن -مریمتشکل از پل
 1934سپس در سال ، )2( مطرح 2دریوبار  نیرا اول دهیا نیباشد. ایم

 يآن را بازساز (Li K) یلدکتر  1990فرماهالز آن را ثبت و در سال 
 يمریهم از مذاب و هم از محلول پل یسیدر روش الکترور .)12( کرد

 ایو  یکیالکترواستات یسندگیرا ر یسیاستفاده کرد. الکترور توانیم
 قینانوذرات از طر دیتول يروش برا این اند.دهینام زین یسیربرق
 کی از یسی. در روش الکترورداردکاربرد  زین يالکترواسپر ندیفرآ
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 ایحلول م انیدر جر یکیبار الکتر دیولتاژ باال جهت تول هیمنبع تغذ
از  یکی، افینانوال دیمنظور تولشود. بهیاستفاده م يمریمذاب پل

 گرید و الکترود يمریولتاژ باال به محلول پل هیمنبع تغذ يالکترودها
. با عبور محلول )2(گردد یکننده رسانا متصل مبه جمع ایو  نیبه زم

 هیحاصل از منبع تغذ یکیالکتر دانیدر اثر م، نهیاز درون لوله موئ
 الیس، نیکننده متصل به زمو جمع نهینوك لوله موئ نیولتاژ باال ماب

 دهیکننده کشبه سمت جمع نهیباردار شده و از نوك لوله موئ
طر ق با ییهاشده و رشته ریحالل تبخ، الیشود. در اثر حرکت سیم
گردد. در اثر اندرکنش یم دیکننده تولجمع يبر رو کرونیم ریز
 کیتسکواالسیو يروین، الیس انیجر یبار سطح، یکیالکتر يروهاین

ر باردار القاء شده و ب الیبه س یچیمارپحرکت ، یکشش سطح زیو ن
 دیافت تولبیب ای وستهیپهمبه هیصورت البه يدیتول افیاثر آن نانوال

 يهاچرخاستفاده از  یسیالکترور يهاروشاز  کی .)3گردند (یم
آن وجود دارد.  طیدر مح زیتنوكلبه  کیجمع کننده دوار است که 
به ل یدر نزدیک يمیدان قو کیتا  شودیمشکل جمع کننده باعث 

 يدقیقاً رو یخروج انیکه جر شودیمچرخ متمرکز شود. این باعث 
رخ چ یرونیدر لبه ب یخطجمع کننده متمرکز گردد. سرعت  يهالبه

 رهیدا کیدر هر نقطه از  یسرعت خطاست ( m/s 22 جمع کننده
چرخ در فاصله آن نقطه با مرکز  یسرعت دوران ضربحاصلدوار برابر 

با  یشده با قطر میکرون یاست). نانوالیاف پلیمري الکتروریس رهیدا
از دو صفحه جمع کننده  گری. در روش دندیآیماین روش به دست 

شکاف قرار دارد. برهمکنش بین  کی هاآن نیکه ب شودیم ستفادها
 افیال یکیالکترواستاتبار و  هاکنندهدر اطراف جمع  یمیدان الکتریک

 نی. ب)4( شودیمباعث اعمال کشش به الیاف نانو در باالي شکاف 
وجود دارد که باعث  يادافعه يروهایدو قسمت جمع کننده ن

جهت خاص مرتب  کی در هاآنو  شودیم افیشدن نانوال دنیکش
در  يدیتول افینانوال زساختاریبر ر مؤثر ي. پارامترهاکندیم

 افیانوالن دیتول رونیازامتنوع بوده و  اریبس یسیالکترور يندهایفرآ
 الکترو يهاندیاز فرآ یآگاه ازمندیروش ن نیا لهیوسبه
 زین و يمریپل يهامحلول يولوژیر، يمریپل االتیس یکینامیدرودیه

 زساختاریبر ر مؤثر يپارامترها انیم نی. در اباشدیم افیعلوم ال
سته به سه د یسیالکترور يندهایفرآ قیاز طر دشدهیتول افینانوال

 يو پارامترها یاتیعمل يپارامترها، يندیفرآ يشامل پارامترها یکل
قدرت ، کیالکترواستات دانی. نوع م)5(گردند یم میتقس یطیمح

 يماد، کاررفتهبه يهاحالل بیترک اینوع حالل و ، مرینوع پل، دانیم
جرم  عیو توز یجرم مولکول، محلول یکیالکتر تیهدا، يمریمذاب پل
، یکشش سطح، الیس تهیسکوزیو، هایافزودن، مریپل یمولکول

نوع و جنس ، یسیفاصله الکترور، مریپل تهیسیسکواالستیو
ضور ح زیو ن طیاتمسفر مح، نهینسبت طول به قطر موئ، کنندهجمع

 يندهایدر فرآ افینانوال دیبر تول مؤثر يپارامترها ازجملهرطوبت 

 تیاز ماه یگذشته مشکالت ناش يهاباشند. در دههیم یسیالکترور
و  افینانوال يسازيسبب شده بود که تجار یسیالکترور يندهایفرآ

 يمتماد انیسال يبرا یسیالکترور یصنعت يهاساخت دستگاه
 نیچند ریاست که در چند سال اخ یدر حال نی. اددگر رممکنیغ

بر  یداتیتمه يریکارگاند با بهموفق شده ییو اروپا ییکایشرکت آمر
 قیاز طر دشدهیتول افینانوال یطورکل. بهندیمشکل فائق آ نیا

 و عیدر صنا يادیز اریبس ياز کاربردها یسیالکترور يندهایفرآ
  .)6(باشند یمختلف برخوردار م يهاحوزه

وسیعی در درمان سرطان  طوربهکه  داکسوربیسین داروي
 تیسم ازجملهبه دالیل مختلف ، ردیگیمقرار  مورداستفادهپستان 

نفوذ دشوار در بافت ، پایداري کم در سیستم گردش خون، دارو
 يهامیآنزناهمگون تومورهاي پستان و از بین رفتن دارو توسط 

 نیاستفاده است. همچن یتداراي محدود، درون بدن کنندههیتجز
کم آن است که هدف  يریپذانحاللدارو  نیا یاز مشکالت اساس یکی

 یسیدارو را با روش الکترور نیپژوهش آن است که ا نیما در ا
 ییارود بریف میبتوان قیطر نیو از ا مینانو در آور برهايیف صورتبه

ن یعلت ا ، )7(م یکم بساز تیباال و سم يداریو پا عیسر تیبا حالل
اال بداشتن نسبت ظاهري  یعنی برهایف يژهیواستفاده از خواص ، کار

 شیکه سبب افزا هاستآن ادیتخلخل ز ) ونسبت سطح به حجم باال(
در آب و نسبت به ساختار  شانيداریپاو  يریپذانحاللقدرت 

 کهییازآنجااما ؛ )8( شودیمکم  تیسم جهیدرنت شانياتوده
 PAMAMشدن را ندارد از  بریف تیقابل ییتنهابه دوکسوروبیسین

و با  )9(م ینمودرسانا است استفاده  مريی) که پلنیو آم آمیدپلی(
براي داروي  یحامل عنوانبهرا  مریپل نیا یسیروش الکترور
 ربی. فمیدر آورد بریف صورتبهرا  هاآنقرار داده و  داکسوربیسین

 يریپذاللانحاً عتیطب، شدن آن بریو البته نانو ف شدن داکسوربیسین
 در بدن با یدارورسان ندیداده و فرآ شیافزا شدتبهرا  اشيداریپاو 

 تیباعث کاهش سم زین تیدرنها ؛ وردیپذیمصورت  شتريیسرعت ب
  .شودیمدارو 

  
  مواد و روش کار

و د یط، هیمحلول اول يسازآماده يابتدا برا یکار پژوهش نیدر ا
 نیو آم آمیدپلی مریگرم از پل 25و  20 ریمقاد بیمرحله به ترت

)PAMAM آنگاهرسانده شد.  تریل 100) با حالل اتانول به حجم 
را  هاآن، حاصل يهامحلولشدن  کنواختیبراي بهتر حل شدن و 

. می(در دماي اتاق) قرار داد یسیمغناط نروي همز قهیدق 20به مدت 
داروي ، هامحلول نیبه ا، مریجرم پل دومکیبه مقدار  ازآنپس

حاصل را کنار گذاشته و  يهامحلول. میاضافه نمود داکسوربیسین
اما ، مینمودتکرار  گریمراحل ساخت را براي دو محلول د گرید بارکی
اضافه دارو  هاآنبه  PAMAMجرم  چهارمکیبار به مقدار  نیا
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متفاوت حاصل  يهاغلظتبا  مريیچهار محلول پل تیدرنها. میکرد
 یسیدر دستگاه الکترور ريیقرارگ يآماده هامحلول نی. حال ادیگرد

ولتاژ  رییبا تغ 4تا  1مرحله و طبق جداول  16 ی. ما طباشندیم

را انجام داده و  یسیالکترور ندیفرآ، و سرعت شارش محلول یاعمال
 به دست قطر نیترکمبا  ییبرهایف دیرا براي تول پارامترهان یا نهیبه

  .آمد
  
  هایافته
  

 
  )19( سوم فیرد، )1(طبق الگوي جدول  دشدهیتول يبرهاینانو فاز  SEM رینمونه تصو کی :)١(شکل 

 
  یسیالکترور ندیو سرعت شارش محلول در فرآ یولتاژ اعمال  :)١جدول (

  Wt% Ratio of drug to 

polymer 

Voltage KV Speed 

ML/h 

 

  40 1/8 20 2 Sample 1 

  40 1/8 20 8  

  40 1/8 30 2  

  40 1/8 30 8  

  40 1/4 20 2 Sample 2 

  40 1/4 20 8  

  40 1/4 30 2  

  40 1/4 30 8  

  45 1/8 20 2 Sample 3 

  45 1/8 20 8  

  45 1/8 30 2  

  45 1/8 30 8  

  45 1/8 20 2 Sample 4 

  45 1/8 20 8  

  45 1/8 30 2  

  45 1/8 30 8  

  
اتانول در  PAMAM مثل غلظت يفاکتورهامطالعه  نیدر ا

 انیو سرعت جر یولتاژ اعمال، مرینسبت دارو به پل، )یدرصد وزن(
 ،داشتند برهایرا بر مورفولوژي ف ریتأث نیشتریکه ب یخروج

ورت ص الیفاکتور یطراح، اساس نیو بر ا اندگرفتهقرار  یموردبررس
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 نیب داریمعنروابط  افتنیآماري و  يزهایآنالانجام  منظوربهگرفت. 
به روش  SPSS19 افزارنرماز ، موردنظرو پاسخ  ذکرشده يرهایمتغ

   .استفاده شد Backward ونیرگرس
ر د ریمعادله ز صورتبه تیدرنها هاپاسخو  رهایمتغ نیب رابطه

  : آمد
Y= 145.45+2.48 X2- 195.08X1 

X2+31.46X1X4+145.35X4 2 +9400.8X2 2 

+139.18X2X3 -1409.17X2X4 5.33X1 X2 X3 53.99X1 

X2 X4 53.73 X2 X3 X4+1.58 X1X2X3X4  
  : در معادله باال

 :Y برهایقطر نانوف (nm)  
X1 :غلظت PAMAM   

 :X2 مرینسبت دارو به پل  
X3 :یولتاژ اعمال   

 :X4 انیسرعت جر  
 مثبت ای یشیافزا رینشانگر تأث بیمثبت در جلوي هر ضر عالمت

ر اندازه آن پارامتر ب یمنف ای یکاهش رینشانگر تأث زین یو عالمت منف
) معادله نیدر ا هاثابتاعداد (  یتمام نیچنهم. باشدیم برهایقطر ف
مالت ج ی. بعد تمامباشندیمهستند و داراي بعد  یکیزیف يهاثابت

  .باشدیم نانومترو برحسب  لاز جنس طو
 
  

  یسیقبل از الکترور FTIR ،PAMAMف یط ):٢(تصوير 
  

  
  یسین قبل از الکتروریسیداکسورب، FT-IRف یط ):٣(تصوير 
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  یسیبعد از الکترور PAMAMن و یسیداکسورب يبرهایاز ف FT-IRف یط ):٤(تصوير 

  
  گیرينتیجهبحث و 
کشش ) cm-1 2954 در PAMAM يهاکیپ) 2شکل (در 

نشان  وضوحبه (C=O یکشش) cm-1 1652 و در (C-H یسطح
-cm در نیسیداکسورب کی) مشخصات پ3(داده شده است. در شکل 

   .وجود دارد (C=O یکشش) 1701 1
 PAMAMو  نیسیمربوط به مخلوط داکسورب ) که4شکل (

-C يوندهایمربوط به پ يهاکیپو  لیگروه کربون يهاکیپ باشدیم

H دیبا نیهستند همچن مشاهدهقابلو با شدت مناسب  یخوببه 
بعد از  مریاز دارو همراه پل، شدهگرفته FT-IRگفت که با توجه به 

دو  نیاز ا کیچیهکه  مدبه دست آ جهینت نیا یسیالکترور ندیفرآ
د از دست ندادن یسندگیالکترور ندیفرآ یخود را ط اتیماده خصوص

  مشاهده نشد.  هاآندر ساختار  ییایمیش رییتغ گونهچیهو 
و  Wang، 2014سال  در ،شدهانجامقات مشابه یدر تحق

 و آمیدپلی مریپل يکه حاو دیاس کیگلومات برینانوف کیهمکاران 
در  نیهمچن، )10کردند ( دیتول یسیبود را با روش الکترور نیآم

و همکاران  Wang توسط 2013در سال  زین گریمطالعه مشابه د
بستر مناسب جهت  کی عنوانبه برهایفاز نانو ، دوباره انجام گرفت

در سال  نیهمچن ).11( استفاده نمودند نیسیداکسورب يدارو لیتحو
2014 ،Li  برینانو ف کی یسیبا روش الکترور، و همکاران 

 يوبر ر یشگاهیآزما طیو اثر آن را در شرا دیرا تول نیسیداکسورب
 شاتیآزما نیا جیاز نتا یاثر مطلوب ؛ کهدندیسنج یسرطان يهاسلول

و همکاران از  Goyal، 2015در سال  نی. همچن)12( آمد به دست
اده استف نیسیداکسورب يرسانش دارو يبرا برهایو نانوفذرات نونا

 یوانهمخ آمدهدستبهج یقات با نتاین تحقیج اینتا ؛ که)13( نمودند
 شیغلظت محلول و افزا شیافزا: جه گرفت کهینت توانیمپس ، دارد

نشان  جی. نتاگرددیم برهایقطر ف شیسبب افزا، مرینسبت دارو به پل
 شیشود عالوه بر افزا شتریب نهیاز حالت به شیافزا نیاگر ا داد.

شباع ا لیبه دل یبه هم و گاه برهایف دنیسبب چسب، قطر ریچشمگ

ت ایمنجر به توقف عمل، در نوك سوزن یچسبندگ شیو افزا
اگر غلظت محلول و نسبت دارو به  . حالگرددیم یسندگیالکترور

ا کاهش و ب شودیم لیناقص تشک ییبرهایکند ف دایکاهش پ مریپل
 .ودب میخواه نانوذرهو  کرویم لیدو پارامتر شاهد تشک نیا شتریب
)14(.   

 افیثابت سبب کاهش قطر ال يفاصله کیولتاژ در  شیافزا
را  ربیف لیحد خاص امکان تشک کیتا  شیافزا نیالبته ا شودیم
دافعه  رويین شیافزا لیبه دل، از آن حد شیو ب دهدیم

. گرددیم لیناقص و ناصاف تشک یافیال، برهایف نیب یکیالکتروستات
به خاطر  نیو ا شودیم افیقطر ال شیسرعت سبب افزا شیافزا

 جینتا نی. ما با استفاده از اافتدیمبه هم اتفاق  برهایشدن ف دهیچسب
کاهش  نانومتر 500به  کرومتریمرا از حدود  ییدارو برهايیقطر ف

   .خواهد داد
 شیجدا، از قالب دیتول، شامل کشش افینانوال دیتول يهاروش

روش کشش  بیهستند. از معا یسیو الکترور ییخودآرا، يفاز
تحمل  يبرا تهیسیسکواالستیبا رفتار و يمواد يازمندیبه ن توانیم
مقاومت  يبرا یکاف یچسبندگ کهیدرحالشکل باال اشاره کرد  رییتغ

کشش را داشته باشند. از  اتیلدر برابر فشار وارده در طول عم
 افیلنانوا دیبه تول توانیماز قالب  دیروش تول يهایژگیو نیترمهم

با  یو کربن اشاره کرد. ول هايهادمهین، فلزات، يهاد يمرهایپل
 ندیراکرد. ف دیتول وستهیپ افینانوال توانینمروش  نیاستفاده از ا

ه جامد ب مریپل نتقالا يبرا يادیز یبه دوره زمان ازین يفاز شیجدا
، يفاز شیمانند روش جدا زین ییدارد. روش خودآرا نانو متخلخلفوم 

 یسیوراست. روش الکتر ریگوقت یروش، وستهیپ افینانوال دیتول يبرا
حدوده با م يمریاز مواد پل یعیبوده و محدوده وس ریپذقیتطب اریبس
). 10( نمود دیتول یصنعت اسیدر مق توانیمرا  افیاز قطر ال یعیوس

نازك از مواد متنوع  افیال دیتول يبرا ياسادهروش ، یسیالکترور
خواص و ، مقاله نیاست. در ا کیو سرام تیکامپوز، مریشامل پل
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قرار  یموردبررس یسیبا روش الکترور دشدهیتول افیکاربرد نانوال
و  یشیمانند حوزه آرا هاحوزهاز  یعیوس فیدر ط افی. نانوالردیگیم

...  سنسور و، ونیلتراسیف، کردن بافت یمهندس، یدفاع، یبهداشت
ار با ساخت افیساخت نانو ال يبرا یسیکاربرد دارند. امروزه الکترور

 دایپوسته و متخلخل) گسترش پ-هسته، ی(ساختار توخال هیثانو
ساختارها به علت نسبت سطح به حجم و نسبت  نیکرده است. ا

 وجهموردت شتریب یلمعمو افیبا نانوال سهیدر مقا ادیطول به قطر ز
  ). 4( رندیگیمقرار  مورداستفاده یعیوس يهاحوزههستند و در 

، یآل يمریپل افیانواع ال دیتول ییتوانا یسیامروزه الکترور
دارد. ، را کنترلقابلبا قطر  یتیو ساخت مواد کامپوز یکیسرام

-ار هستهبا ساخت افینانوال میمستق دیتول يبرا یسیالکترور عالوهبه
 نیارتباط ب یکرده است. بررس دایگسترش پ یتوخال ایپوسته 

 یالزام دنیفرا يشده و پارامترها یسیلکترورا افینانوال هیساختار ثانو
وسته) پ-و هسته یتوخال، (مانند متخلخل افیاست. کنترل نوع نانوال

 يدارا زیو علم مواد ن هادستگاهدر ساخت  هاآنبالقوه  تیقابل يبرا
نجر به م یسیالکترور نهیدر زم قاتیتحق یطورکلبه. باشدیم تیاهم

در  قاتیشده است. تحق هاحوزهاز  یعیوس فیدر ط افیکاربرد نانوال
) یالتوخپوسته و -هسته، (متخلخل هیثانو يساختارها دیتول نهیزم

 یطراح يرا برا يدیجد يهاوهیش، شده یسیالکترور افینانوال
 نیأمتحسگر  يهادستگاهو  ستیمنبع کاتال، شرفتهیپ يالکترودها

انال ک، يارهیدابا سطح مقطع  یتوخال افینانوال خصوصبه. کندیم
 نیهمچن هاآنهستند.  الینانوس يهادستگاهساخت  يبرا یآل دهیا

 شوندیماستفاده  يبعدکی ينانو ساختارها دیتول يالگو برا عنوانبه
)11 .(  

  
  یتشکر و قدردان

گاه و دانش اهللاهیبق یان الزم است از دانشگاه علوم پزشکیدر پا
 ن پژوهشیتهران که تمام امکانات الزم را جهت انجام ا یعلوم پزشک

ن از یهمچن، کمال تشکر را داشته باشم، قرار دادندار ما یدر اخت
ن یکه با ما در ا يبه خاطر همکار هاآن کارکنانو  اهللاهیبقمارستان یب

  سالم.ق.... والیمن اهللا التوف، میدار یتشکر و قدردان، اندداشتهپژوهش 
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Abstract 
Background & Aims: Doxorubicin sold under the trade names Adriamycin is an anticancer drug that 
interferes with the growth and spread of cancer cells in the body. The purpose of this study was to 
produce nano-fibers, polyamide amine (PAMAM) containing Doxorubicin drug using electrospinning 
technique. 
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted in the Faculty of Pharmacy in Tehran 
University of Medical Sciences, from 2014 to 2015. In the this study, concentration of PAMAM in 
ethanol, ratio of drug to polymer, Voltage and output current intensity as independent variables, and the 
diameter of the fibers produced as the dependent variable were selected and studied. Then using the 
SPSS software, equation of producing nano-fibers were evaluated and the polymer films containing drug 
by SEM attention of the morphologic, and the diameter of the fibers and the FTIR were studied both 
physically and chemically. 
Results: According to the FT-IR of drug with the polymer After the electrospinning process, it was 
revealed that neither of these two materials lost their properties during electrospinning, and no chemical 
change was observed in their structure. 
Conclusion: Provided that the solution concentration and the ratio of drug to polymer reduces, defective 
fibers will be formed, and further reduction of these two parameters will lead to formation of micro and 
nano particles. 
Keywords: Doxorubicin, Poly-amidoamines, Nanofibers, Electrospinning 
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