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 لتحضري طزيقة عً احلالي االخرتاع يكشف:  امللخص[57] 

 ،(noble metal nanoparticles) ىبيل لفلز ىاىو جشينات

 الزيتوٌ فاكَة مشتخلص حتضري( أ: )التالية اخلطوات تشنل

 مشتخلص حتضري( ب) ;(Olea Europaea) األوروبي

 مشتخلص خلط( جـ) ;(Acacia Nilotica) الييلي الشيط

 ومشتخلص( Olea Europaea) األوروبي الزيتوٌ فاكَة

 حتضري أجل مً( Acacia Nilotica) الييلي الشيط

 على حمتوي مائي حملول توفري( د) خمتلط; مشتخلص

 خلط( ٍـ) فيُ; مذاب( noble metal) ىبيل فلز مزكب

 مً املائي واحمللول( جـ) اخلطوة يف الياتج املختلط املشتخلص

 noble) ىبيل لفلز الياىو اجلشينات لتشكيل( د) اخلطوة
metal nanoparticles); ىبيل لفلز الياىو باجلشينات 

(noble metal nanoparticles )بذلك الياجتة 
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 طريقة لتحضير جسيمات نانو لفمز نبيل

Method for preparing noble metal nanoparticles 

الوصف الكامل  
 خمفية االختراع

، طريقة (noble metal nanoparticles)يتعمق االختراع الحالي بجسيمات نانو لفمز نبيل 
لتحضيرىا، واستخداميا. الجسيمات النانو ليا فائدة عممية كبيرة حيث يمكن استخداميا في العديد 

 نانومتر. 111إلى 1من التطبيقات الصناعية أو الطبية. يكون مقاس جسيمات النانو نموذجيا بين 

تحديدا، تمت دراسة الجسيمات النانو الذىب بصورة مكثقة حيث تكون مواد متعددة االستخدامات  5 
وليا خواص كيميائية، إلكترونية وبصرية مثيرة لالىتمام من أجل نطاق واسع من التطبيقات 
المختمفة. إن خواص وتطبيقات الجسيمات النانو الذىب تعتمد بدرجة كبيرة عمى شكميا ومقاسيا 

ص. إن التطبيقات الممكنة لجسيمات النانو الذىب تقع، عمى سبيل المثال، في مجاالت تطوير الخا
اإللكترونات النانو، التصوير، االستشعار، التحفيز، البصريات، الصناعة البيئية، الطاقة والطب 
ا الحيوي. بسبب احتمال أكسدة الفمز المنخفضة من جسيمات النانو الذىب ، فإنو يمكن استخدامي 11 

، دراسات X، تباين آشعة (labeling)في االختبارات التشخيصية الطبية، مثل وضع العالمات 
، في تقنيات توصيل (phago kinetic)وحركية البمعم  (immunestrain)تتبع الساللة المناعية 

شحنة موجية، باإلضافة إلى العالجات الطبية. تكون الجسيمات النانو الفضة ليا تطبيقات متنوعة 
وميمة. تاريخيا، تعرف الفضة بأن ليا تأثير التعقيم ووجدت في تطبيقات تتراوح من األدوية 

 15 (silver nanoparticles)التقميدية إلى أدوات الطيي. ُذكر أن الجسيمات النانو الفضة 
(AgNPs)  غير سامة لآلدميين وأكثر فعالية ضد البكتيريا، الفيروس والكائنات المتعضية الدقيقة

رى حقيقية النواة عند تركيزات منخفضة وبدون أي تأثيرات جانبية. عالوة عمى ذلك، ُتصنع األخ
تجاريا األمالح المتعددة من الفضة ومشتقاتيا كعوامل مضادة لمميكروبات. في تركيزات قميمة، تكون 

مضادة ال AgNPsالفضة آمنة لمخاليا اآلدمية، لكنيا قاتمة لمكائنات المتعضية الدقيقة. إن قدرة 
لمميكروبات تسمح باستخداميم بصورة مناسبة في العديد من المنتجات المنزلية مثل المنسوجات،  21 
باإلضافة إلى التعقيم في معالجة الماء، حاويات تخزين الطعام، األدوات المنزلية وفي األجيزة 
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في الصناعة الطبية مثل المراىم الموضعية  AgNPsالطبية. يكون التطبيق األكثر أىمية لمفضة و
لمنع اإلصابة بالعدوى ضد الحرق والجروح المفتوحة. تطورت طرق عديدة إلنتاج جسيمات النانو 
لفمز نبيل التي تستخدم شروط قاسية. غالبا ما تتطمب طرق البمل تطبيق عوامل االختزال التوسعية 

(aggressive reducing agents)ثال ، عمى سبيل المsodium borhydride عوامل ،
أو  tolueneوقد تحتاج إضافيا إلى مذيبات عضوية مثل  (capping agents)التغطية  5 

chloroform عالوة عمى ذلك، غالبا يجب استخدام المركبات السامة أو إنتاجيا أثناء تخميق .
جسيمات النانو لفمز  الجسيمات النانو النبيمة. عمى الرغم من أن الطرق المعروفة قد تنتج بنجاح

نبيل، تكون تأثيرات التموث واستيالك الطاقة عالية نسبيا، باإلضافة إلى التكاليف المادية والبيئية. 
حتى توفير بعض المواد، تحديدا المواد الحيوية، عمى سبيل المثال المواد النباتية، قد يمثل مشكمة. 

ن حيث التكمفة وال تضر البيئة إلنتاج جسيمات نتيجة لذلك، تبقى الحاجة لطرق بديمة أكثر فاعمية م 11 
نانو لفمز نبيل ليا خواص ُمحّسنة عمى نطاق واسع. تكون المعايير األساسية من أجل تخميق 
الكيمياء الخضراء لمجسيمات النانو المثبتة ىي انتقاء عوامل االختزال، عوامل التغطية والمذيبات 

خصوص من أجل الجسيمات النانو لفمز نبيل التي يجب الصديقة لمبيئة وغير الخطيرة، عمى وجو ال
استخداميا في العالج الطبي. إن التخميق الحيوي لمجسيمات النانو عن طريق المستخمصات 
النباتية يكون في الوقت الحاضر في إطار االستكشاف حيث يعمل بعض الباحثون عمى ذلك  15 

عمى نطاق واسع طرق االختزال  واختبارىا من أجل األنشطة المضادة لمميكروبات. تستخدم
تحت شروط معتدلة  Ag-NPsبسبب استعدادىا لتوليد  Ag-NPsالكيميائية من أجل تخميق 

أ( 1عمى نطاق واسع. يكشف الطمب األمريكي رقم: ) Ag-NPsوقدرتيا عمى تخميق 
 Trichodermaعن أنظمة وطرق لتخميق الجسيمات النانو الفضة باستخدام  1155199/2111

funghi في أحد الجوانب، يستخدم .Trichoderma reesei  من أجل تخميق الجسيمات النانو 21 
الفضة خارج الخمية. في التخميق الحيوي لجسيمات النانو لمفمز عن طريق فطر، ينتج إنزيم أو ناتج 
أيض واحد أو أكثر الذي يقمل أيونات الفضة إلى الجسيمات النانو الصمبة الفمزية الخاصة بيا 

بطرق تصنيع واستخدام  1211511/2111أ( 1ممية حفزية. يتعمق الطمب األمريكي رقم: )خالل ع
باإلضافة إلى تركيبات جسيمات النانو لمفمز المتشكمة عن طريق تقنيات تخميق الكيمياء الخضراء. 

في طريقة وعاء  Inو Ag ،Au ،Pt ،Pd ،Fe ،Mn ،Cuيوصف إنتاج جسيمات النانو لمفمزات  25 
مستخمصات نباتية مثل البن و/أو مستخمص الشاي واستخدام ىذه الجسيمات النانو  فردي باستخدام
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لمفمزات في إزالة المموثات من التربة، المياه الجوفية ومواقع أخرى مموثة. يمكن أن تكون عوامل 
أو  phenolicاالختزال المستخدمة من أجل تحضير جسيمات النانو لمفمز ضمن غيرىا ىي مركب 

flavonoid و اتحاد من ذلك. خالل العقدين األخيرين تم القيام بعمل مكثف لتطوير عقاقير جديدة أ
من المنتجات الطبيعية بسبب مقاومة الكائنات المتعضية الدقيقة لمعقاقير الموجودة. كانت الطبيعة 
مصدر ىام لممنتجات المستخدمة حاليا في الممارسة الطبية. ىناك استراتيجيات متنوعة من أجل  5 

تخدام الجسيمات النانو الذىب كناقل توصيل عقار، بما في ذلك أنظمة معتمدة عمى االرتباط اس
التساىمي أو كبسمة العقاقير. عالوة عمى ذلك، ُذكر أن المضادات الحيوية غالبا ما تزعج الحياة 

بالتالي تكون النباتية البكتيرية لمجرى اليضم الذي يطّور العديد من المواد العازلة المقاومة لمعقار، 
الطرق الجديدة لصياغة المواد المبيدة الحيوية ىي أحد مجاالت الجذب القادمة. ليذا السبب، ىناك 
حاجة الستخدام عامل ال يولد مقاومة ويقدم خاصية جيدة مبيدة لمبكتيريا. يكون لمجسيمات النانو  11 

ية الدقيقة. تم استخدام عدد الذىب تأثير كبير مبيد لمبكتيريا عمى نطاقات عديدة لمكائنات المتعض
من الطرق التخميقية من أجل تخميق جسيمات نانو معتمدة عمى الفضة متمضنة تقنيات فيزيائية، 
كيميائية وكيميائية حيوية. مع ذلك، تستخدم طرق التخميق الكيميائية مواد كيميائية سامة في 

لذلك، الطبية وضارة عمى البيئة.  الطريقة التخميقية التي قد يكون ليا تأثير سمبي في التطبيقات
بواسطة طريقة تخميق صديقة لمبيئة لو فوائد عن الطرق الفيزيائية  Ag-NPsيكون تحضير  15 

والكيميائية حيث أنو يكون صديقا لمبيئة، وفعال من حيث التكمفة وتكون الميزة األكثر أىمية ىي أن 
ميائية السامة ليست مطموبة في بروتوكول شروط الطاقة، الضغط، درجة الحرارة العالية والمواد الكي

 التخميق.

 الوصف العام لالختراع

 21 غرض االختراع الحالي ىو توفير طريقة لتحضير جسيمات نانو لفمز نبيل باستخدام تقنيات تخميقية
لمكيمياء صديقة البيئة التي تتغمب عمى عيوب الفن السابق. عمى وجو الخصوص، يجب توفير 
طريقة تسمح باستخدام مادة غير سامة، وفيرة وصديقة لمبيئة ومتاحة حيويا والتي تُمّكن من توفير 
الطاقة والتكاليف. غرض إضافي ىو توفير جسيمات نانو لفمز نبيل توضح خواص طبية ُمحّسنة 

 مكن استخداميا في التطبيقات الصناعية والطبية.وي
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يتحقق الغرض األول بواسطة طريقة لتحضير جسيمات نانو لفمز نبيل، تشمل الخطوات  
؛ )ب( تحضير (Olea Europaea)التالية: )أ( تحضير مستخمص فاكية الزيتون األوروبي 

 Olea Europaea ؛ )جـ( خمط مستخمص فاكية(Acacia Nilotica)مستخمص السنط النيمي 
من أجل تحضير مستخمص مختمط؛ )د( توفير محمول مائي  Acacia Niloticaومستخمص 

محتوي عمى مركب فمز نبيل مذاب فيو؛ )ىـ( خمط المستخمص المختمط الناتج في الخطوة )جـ(  5 
 والمحمول المائي من الخطوة )د( لتشكيل جسيمات نانو لفمز نبيل.

" جسيم مجيري لو ُبعد واحد عمى األقل (nanoparticle)يعني بالمصطمح "جسيم نانو  
 نانومتر. 111أقل من 

، flavonoidsعمى نحو أفضل، يحتوي المستخمص المختمط في الخطوة )جـ( عمى  
phenols  و/أوpenthacyclic triterpenoids .11 كمجموعة فعالة 

"، أن (effective group)في إطار التطبيق الحالي، يعني المصطمح "مجموعة فعالة  
تمعب المجموعة الفعالة المحتوية عمى مركب من المستخمص المختمط دورا ىام، عمى سبيل المثال، 
كعامل اختزال و/أو تثبيت من أجل الجسيمات النانو لفمز نبيل المبتكرة. قد تكون واحدة أو أكثر 

 .من المجموعات الفعالة المختمفة بمفردىا أو معا مسئولة عن ىذه التأثيرات

بإضافة ماء ُمزال أيوناتو أو ُمقطر  Olea Europaeaيفضل تحضير مستخمص الفاكية   15 
 ، يفضل طحنيا وبعدئذ ترشيح المستخمص.Olea Europaeaإلى فاكية 

بإضافة ماء ُمزال أيوناتو أو  Acacia Niloticaفي تجسيد مفضل، يحضر مستخمص  
 يح المستخمص.، يفضل نقعو وبعدئذ ترتشAcacia Niloticaُمقطر إلى 

" من االختراع الحالي مستخمص (extract)بطريقة بديمة، يعني المصطمح "المستخمص  
ناتج من النبات المتاح حيويا و/أو مواد الفاكية. قد ينتج المستخمص باستخدام تقنيات استخالص  21 

، إلخ. إضافيا، قد يشمل soxhlet، جياز (separatory funnel)قياسية، مثل قمع فصل 
تخمص واحدة أو أكثر من خطوات االستخالص المختمفة التي قد تستخدم فييا تقنيات المس

 استخالص متماثمة أو مختمفة.
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والمستخمص  Olea Europaeaعمى نحو أفضل أكثر، يخمط مستخمص الفاكية  
Acacia Nilotica  1:1، 1:3، 3:7، يفضل بنسب من 5:1إلى  1:5في نطاق نسب الخمط من 

 .3:1أو 

مئوية، وضع الخميط في °25أيضا أن يتضمن الخمط في الخطوة )ىـ( التقميب عند يفضل  
دورة في  125دورة في الدقيقة، رج الخميط في حمام ماء عند  145دقيقة عند  31رجاج لمدة  5 
 شيور عند درجة حرارة الغرفة. 3مئوية أو ترك الخميط لمدة حوالي °61الدقيقة عند 

 يكون الخمط من الخطوة )ىـ( عند درجة حرارة الغرفة. عمى نحو أفضل أكثر، يفضل أن 

 طبقا لالختراع الحالي، قد تستخدم أي تقنية خمط مستخدمة في الفن. 

 .Agأو  Auيفضل أيضا، أن ينتقى الفمز النبيل من  

يفضل إضافيا أن تحضر الجسيمات النانو الذىب باستخدام حمض غير عضوي محتوي   11 
. عند تحضير الجسيمات النانو الفضة، قد يستخدم محمول Chloroauric Acid (HAuCl4)عمى 

 من نيترات الفضة وتوفيرىا في الخطوة )د(.

األكثر تفضيال، يشمل أيضا المحمول المائي المتوافر في الخطوة )د( منشط سطح، يفضل  
cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) عمى وجو الخصوص تكون الجسيمات .

النبيل المحضرة في وجود منشط سطح، والتي يفضل أن تكون قضبان نانو  النانو لمفمز 15 
(nanorods) .غروانية لفمز نبيل، فعالة كعامل مضاد لمبكتيريا 

يتحقق الغرض الثاني عن طريق تحضير الجسيمات النانو لمفمز النبيل بواسطة الطريقة  
 61-21نومتر، يفضل من نا 111-11المبتكرة حيث يكون متوسط مقاس الجسيم في نطاق من 
 نانومتر. 41نانومتر، يفضل أكثر أن يكون متوسط مقاس الجسيم ىو 

يفضل إضافيا أن تكون الجسيمات النانو لمفمز النبيل كروية جوىريا. يفضل أيضا، يكون   21 
 لمجسيمات النانو لمفمز النبيل الناتجة تشكيل سطح أممس، أي تشكيالت وأشكال منتظمة.

 تكون جسيمات النانو لمفمز النبيل أحادية التشتيت جوىريا. في تجسيد إضافي، 
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 عمى نحو أفضل أكثر، تكون الجسيمات النانو الذىب غروانية. 

في تجسيد مفضل آخر، تكون جسيمات النانو في شكل قضبان نانو، يفضل أن يكون ليا  
 نانومتر. 96متوسط مقاس 

ز النبيل المبتكرة في التطبيقات يتحقق غرض إضافي باستخدام الجسيمات النانو لمفم 
الحفزية، اإللكترونية، التصويرية، االستشعارية، الفوتونية، الطاقة، البصرية، البيئية، الكيميائية  5 

 الحيوية أو الطبية.

عمى نحو أفضل أكثر، يفضل استخدام الجسيمات النانو لمفمز النبيل في المعالجة المضادة  
استخداميا بالعالج الضوئي الحراري في معالجة خاليا كارسينوما  لمبكتيريا والسرطان، ويفضل أكثر

Ehrlich Ascites. 

وجد أيضا أنو يمكن استخدام الجسيمات النانو لمفمز النبيل المبتكرة في صناعة النسيج، في   11 
، Kleb ،pseudomonasحاويات تخزين الطعام، كعامل مضاد لمبكتيريا ضد بكتيريا 

salmonella وEscherichia coli في اإللكترونيات النانو، كمجسات حيوية ،(biosensors) ،
كأدوات طبية حيوية، في تطوير الطاقة المستدامة، في المعالجة الحيوية لمنفايات اإلشعاعية، 
كطالء كيربي وظيفي، في تخميق إلكترودات اإلنزيم وتحديدا في الطب، مثال من أجل توصيل 

من أجل معالجة أو منع اضطرابات جينية، وتوصيل عقار، في  مولد مضاد لمتمقيح، توصيل الجين 15 
 معالجة مياه النفايات، إلخ.

عمى نحو مثير لمدىشة، وجد أن الطريقة المبتكرة توفر إمكانية تخميق الجسيمات النانو  
لمفمز النبيل بطريقة سيمة، موفرة لمطاقة وفعالة من حيث التكمفة من مواد غير سامة، وفيرة وطبيعية 

نباتات طبية. إضافة لذلك، تتحقق طريقة التخميق من االختراع في وقت قصير وتكون مناسبة من و 
أجل التحضير عمى نطاق واسع. عالوة عمى ذلك، وجد أن الطريقة المبتكرة تسمح بنمو أسرع  21 
لمجسيم النانو، إمكانية تحقيق تشكيمة واسعة من أشكال الجسيم وتحكم أفضل في توزيع مقاس 

(. قد يكون 1155199/2111أ( 1مقارنة مع الفن السابق )الطمب األمريكي رقم: ) الجسيم،
لجسيمات النانو لمفمز النبيل المبتكرة تطبيقات عديدة، مثل المعالجة المضادة لمبكتيريا ومعالجة 
السرطان، حفاز في التفاعالت الكيميائية، البطاريات الكيربية، في أغمفة انتقائية طيفيا من أجل 
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صاص الطاقة الشمسية، كعناصر بصرية، في المكونات الدوائية، االستشعار الكيميائي، امت
 االستشعار الحيوي أو في تخزين الطعام والماء.

يركز ىذا االختراع عمى وجو الخصوص عمى طريقة جديدة لتخميق قضبان النانو الذىب  
طح عمى سطح قضبان النانو واألشكال الكروية النانو. إن الوجود المفضل لجزيئات ُمنشط الس

 Au 5واألشكال الكروية النانو الذىب يؤثر بشدة في نشاطيا وثباتيا. إن تحضير القضبان النانو 
واألشكال الكروية النانو الذىب طبقا لالختراع لو مميزات عن الطرق الفيزيائية والكيميائية حيث 

ادة كيميائية سامة، باإلضافة إلى يكون صديقا لمبيئة، اقتصاديا، نظيفا وال يشمل استخدام أي م
التطبيق البسيط والتخزين عند درجة حرارة الغرفة والثبات العالي. إضافيا، تتم دراسة الفاعمية 
المضادة لمبكتيريا لقضبان النانو الذىب واألشكال الكروية النانو المبتكرة ضد سالالت متنوعة من 

Escherichia coli العنقودية الذىبية ،(Staphylococcus aureus) وتقترن مع المضاد ، 11 
، وتوضح النتائج أن قضبان النانو الذىب واألشكال الكروية النانو الصديقة ampicillinالحيوي 

دقيقة موجبة الجرام  لمبيئة ُتظير نشاط مضاد لمبكتيريا فّعال بدرجة كبيرة نحو كائنات متعضية
 وسالبة الجرام وأيضا مع مضاد حيوي، المفحوصة بطريقة انتشار آجار في العين.

بالطريقة المبتكرة لو مميزات عن الطرق الفيزيائية والكيميائية حيث  Ag-NPsإن تحضير  
يكون صديق لمبيئة، فّعال من حيث التكمفة وتكون الميزة األكثر أىمية ىي أن شروط الطاقة،  15 

 الضغط، درجة الحرارة العالية والمواد الكيميائية السامة ليست مطموبة في بروتوكول التخميق.

 اتشرح مختصر لمرسوم

يوضح االختراع اآلن إضافيا بواسطة األشكال المرفقة والوصف التفصيمي الذي تؤخذ منو السمات 
والمزايا اإلضافية. يالحظ أن التفسيرات التالية تُقدم لغرض التوضيح والوصف فقط؛ وال يعني أنيا 

 21 شاممة أو تقيد االختراع بالشكل الدقيق المعمن عنو.

 Ultraviolet)لطيف تحميل طيفي مرئي بأشعة فوق بنفسجية : يوضح رسم بياني 1شكل  
visible spectroscopy) (UV-Vis)  لمجسيمات النانو الذىب المخمقة بواسطة تقنيات تخميقية

 .1كيميائية لمطريقة المبتكرة طبقا لمثال 
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لقياس متوسط  Zeta (zetasizer): يوضح رسم بياني ألداة تحميل مقاس الجسيم 2شكل  
 الجسيمات النانو الذىب الُمحضرة طبقا لالختراع.مقاس 

 
)جـ(: توضح رسم بياني لصورة فحص مجيري بإلكترون انبعاث 3)ب( و3)أ(، 3األشكال  

(transmission electron microscopy) (TEM)  لمجسيمات النانو الذىب المخمقة بواسطة 5 
 كيموفولط( مع تكبيرات وأشكال مختمفة. 111الطريقة المبتكرة )

 scanning): يوضح رسم بياني لصورة فحص مجيري بإلكترون ماسح 4شكل  
electron microscopy) (SEM)  وتحميل عنصري عن طريق تحميل طيفي مشتت لمطاقة

(energy-dispersive spectroscopy) (EDS) .لمجسيمات النانو الذىب المبتكرة 

 11 

  Fourier: يوضح رسم بياني لمتحميل الطيفي باألشعة تحت الحمراء بتحويل 5شكل  
)Fourier transform infrared spectroscopy( (FTIR)  )من )أ( مستخمص مختمط، )ب

 الجسيمات النانو الذىب المخمقة بالطريقة المبتكرة.

لقضبان النانو الذىب المحضرة طبقا لالختراع  UV-Vis: يمثل رسم بياني لطيف 6شكل  
 15 .2الحالي، مثال 

لقياس متوسط  Zeta (zetasizer): يمثل رسم بياني ألداة تحميل مقاس الجسيم 7شكل  
 .2لنانو الذىب الُمحضرة طبقا لالختراع الحالي، مثال مقاس قضبان ا
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)جـ( تُقدم رسم بياني لصورة فحص مجيري بإلكترون انبعاث 8)ب( و8)أ(، 8األشكال  
(TEM) .لقضبان النانو الذىب المخمقة طبقا لالختراع، مع تكبيرات مختمفة 

وتحميل عنصري  (SEM)صورة فحص مجيري بإلكترون ماسح : ُيقدم رسم بياني ل9شكل  
لقضبان النانو الذىب الُمحضرة طبقا لالختراع  (EDS)عن طريق تحميل طيفي مشتت لمطاقة  5 

 .2الحالي، مثال 

 

قة من )أ( قضبان النانو الذىب المخمقة بالطري FTIR: ُيقدم رسم بياني لطيف 11شكل  
 المبتكرة، )ب( المستخمص المختمط.

: ُيقدم رسم بياني الختبار نشاط مضاد لمبكتيريا لقضبان النانو الذىب الصديقة 11شكل   11 
و)ب(  E. coliميكروجرام/ ممميمتر( عمى التوالي ضد )أ(  11، 5لمبيئة ومع مضاد حيوي )

 العنقودية الذىبية.

لقياس متوسط مقاس  Zetaالجسيم : يوضح رسم بياني ألداة تحميل مقاس 12شكل  
 الجسيمات النانو الفضة الُمحضرة طبقا لالختراع الحالي.

 15 
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)جـ(: توضح رسم بياني لصورة فحص مجيري بإلكترون 13)ب( و13)أ(، 13األشكال  
كيموفولط( مع تكبيرات  111لمجسيمات النانو الفضة المخمقة بالطريقة المبتكرة ) (TEM)انبعاث 

 وأشكال مختمفة.

وتحميل  (SEM): يوضح رسم بياني لصورة فحص مجيري بإلكترون ماسح 14شكل  
 5 لمجسيمات النانو الفضة المبتكرة. (EDS)عنصري عن طريق تحميل طيفي مشتت لمطاقة 

 
)جـ(: توضح اختبار النشاط المضاد لمبكتيريا من أجل 15)ب( و15)أ(، 15األشكال  

)ب( العنقودية  E. Coliالخضراء المحضرة طبقا لالختراع الحالي ضد )أ(  Agالجسيمات النانو 
 .(Streptococcus)الذىبية، )جـ( المكور العقدي 

 11 الوصف التفصيمي:

 1مثال 

. يغسل -AuCl4الذىب الغروانية عن طريق االختزال الحيوي أليونات ُتخمق الجسيمات النانو 
ممميمتر ماء مزال أيوناتو. بعدئذ  15ويضاف إلى  Olea Europaeaجم من فاكية  15بحرص 

 15إلى  Acacia Niloticaجم من  15يطحن، يرشح ويبقى المستخمص لحين استخدامو. يضاف 
ميل، يرشح وبعدئذ يبقى المستخمص لحين استخدامو. تخمط ممميمتر ماء مزال أيوناتو، ينقع طوال ال 15 
لتحضير  Acacia Niloticaومستخمص  Olea Europaeaأحجام متساوية من مستخمص فاكية 

 pentacyclicو/أو  flavonoids ،phenolsمستخمص مختمط يفضل أن يحتوي عمى 
triterpenoids تر محمول مائي من ممميم 51ممميمتر من المستخمص المختمط إلى  5. يضاف

مئوية، أو 35دقائق عند  11. بعد ذلك، يقمب الخميط لمدة حوالي HAuCl4جزيئي جرامي  1.1
مئوية، أو في حمام ماء بالرج 39دورة في الدقيقة و 145دقيقة عند  31يوضع في رجاج لمدة  21 

ر، تقريبا. إن شيو  3مئوية أو يبقى عند درجة حرارة الغرفة لمدة 61دورة في الدقيقة و 125عند 
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تغيير المون من األصفر الشفاف إلى األسود وبعدئذ إلى البنفسجي المحمر يشير إلى تشكيل 
 الجسيمات النانو الذىب الخاصة.

 ومستخمص  Olea Europaeaتجرى عممية فصل لممستخمصات من مستخمص الفاكية  
Acacia Niloticaسطة ، باستخدام قمع فاصل وتختبر األجزاء المفصولة بواTLC وجد بوضوح .

و/أو  flavonoids ،phenolsأن المجموعات الفعالة أو تحضير الجسيمات النانو تشمل  5 
pentacyclic triterpenoids تكون ىذه المجموعات الفعالة ىي المسئولة بالفعل وتمعب دورا .

حادي أساسيا كعامل اختزال وتثبيت من أجل التشكيل السريع لقضبان نانو ليا درجة تشتيت أ
 عالية.

 ذروة االمتصاص  1تم تحميل الجسيمات النانو الذىب المتشكمة: يوضح شكل  
(absorption peak) (SPR)  نانومتر بواسطة تحميل  565.97الناتجة في النطاق المرئي عند 11 

. (Lambda 25, PerkinElmer, United Kingdom)طيفي مرئي باألشعة فوق البنفسجية 
أن متوسط  2األحادي والجسيمات النانو الذىب الغراونية. يوضح شكل يشير ىذا إلى التشتيت 

نانو متر، مقاس بواسطة أداة تحميل مقاس الجسيم  41مقاس جسيم الجسيمات النانو الذىب ىو 
Zeta  

(ZEN 3600, MALVERN, United Kingdom) جـ( 3)ب(و3)أ(، 3. توضح األشكال( 15 
من  (JEM-1011, JEOL, Japan) (TEM)صور فحص مجيري بإلكترون انبعاث 

الجسيمات النانو الذىب المحضرة. تكون الجسيمات النانو الذىب غير العضوية كروية الشكل ليا 
، لتحميل SEM (JEOL-FE_SEM)، متصل مع EDSشكل سطح أممس. يستخدم طيف 

 FTIR (NICOLET(، باإلضافة إلى مقياس طيف 4عنصر من الجسيمات النانو الذىب )شكل 
6700, Thermo, USA)  (. في ىذا التحميل، ُتركز األشعة اإللكترونية فقط عمى 5)شكل 21 

التكتالت الذىبية، بحيث يمكن أن تُمثل النتائج التركيبة الحقيقية لمعمق الذىب. يؤكد التحميل الكمي 
EDS .عمى إجمالي التركيبة العنصرية لمذىب 

 ت البيانية والصور أدناه.لفيم الوصف التفصيمي المذكور أعاله انظر الرسوما 

 تمقيح الفئران بخاليا ورم:
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أسابيع، من وحدة الحيوانات المعممية  7-6نحصل عمى فئرات إناث سويسرية، عمرىا  
الرياض. تحقن الفئرات تحت الجمد في جانب -السعودية العربية-بجامعة الممك سعود، مركز البحث

 11معمقة في  Ehrlich Ascitesكارسينوما  ( خاليا117×  3ميكرولتر ) 211الفخذ السفمي مع 
 plasmonic photothermal). يجرى عالج ضوئي حراري بالزموني PBSمممي جزيئي جرامي 

therapy) (PPTT)  باألشعة القريبة من تحت الحمراء(Near-infrared) (NIR)  مجرد أن 5 
 أيام(. 9-7ممميمتر ) 12-11يصل حجم الورم إلى قطر 

PPTT ريبة من تحت الحمراء في الجسم الحي:باألشعة الق 

ميكرولتر من الجسيمات النانو الذىب المبتكرة )الكثافة  111يحقن مباشرة في الورم  
(. تتعرض أورام الفأرة خارج الجسم إلى إشعاع 41نانومتر =    =818البصرية لشعاع الميزر

مدة دقيقتين لمحد من دقائق( خالل الحقن ل 11مم،  6، قطر 2وزن/ سم 1.9-1.1) NIRليزر  11 
انتشار الجسيمات خارج حدود الورم. بسبب معدالت النمو السريعة بشكل غير عادي المالحظة في 

 نموذج 
Ehrlich Ascites من أجل االستخدام  14-11، ُتحصد األورام واألعضاء الحيوية في األيام

 بصورة منفصمة، تستمر البحوث عن وظائف الكبد والكمى.

 15 ائي:التحميل اإلحص

 (standard deviation)االنحراف المعياري ± تظير النتائج عمى أنيا متوسط )متوسط  
(SD) بينما يكون ،)SD  ىو االنحراف المعياري. تحمل البيانات إحصائيا باستخدام تحميل التباين

 ( ذات داللة إحصائية.P  1.15. تعتبر قيمة )tفي اتجاه واحد يميو اختبار 

 النتائج:

 21 الورم:. حجم 1

باألشعة القريبة من تحت الحمراء عند  PPTT: متوسط التغير في حجم األورام يميو 1جدول 
 نانومتر لمجسيمات النانو الذىب 818إشعاع 
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 5 4 3 2 1 الزمن

 11.5 9.7 5.6 12.1 11.8 اليوم األول )ممميمتر(

 6.3 4.1 1.7 8.9 9.6 اليوم السادس )ممميمتر(

باألشعة القريبة من تحت  PPTTإلى خصوصية  1تشير بوضوح النتائج في الجدول  
 الحمراء عن طريق خفض حجم الورم عند حقن الجسيمات النانو الذىب المبتكرة بصورة مباشرة.

 . التغيرات في وظيفة الكبد:2

لذىب ا (NPs): التغيرات في وظيفة الكبد عن طريق المعالجة مع الجسيمات النانو 2جدول 
 5 وفئران صحية بمجموعات المقارنة بدون ورم )المقارنة(.

 5 4 3 2 1 عدد الفئران

GOT  
)الجسيمات 

 النانو( وحدة/ لتر
453 444 445 444 465 

GPT  
)الجسيمات 

 النانو( وحدة/ لتر
42.7 31.5 46.7 43.2 51.3 

GOT   )المقارنة(
 وحدة/ لتر

445 466 451 447 446 

GPT   )المقارنة(
 وحدة/ لتر

71.7 77 59.9 69.8 59.9 

 GPT (Glutamic-pyruvicلتحديد صحة الكبد. إن  GOTو GPTيقاس عموما  
transaminase) المعروف أيضا بأنو ،ALT (Alanine aminotransferase) ىو إنزيم ،

، والذي تكون زيادتو في الدم مؤشر كبير عمى تمف الكبد، مثال عن طريق خمية كبدية سيتوبالزمي
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 GOT (Glutamic oxaloaceticالتياب الكبد، تميف الكبد أو أورام كبدية. يطبق 
transaminase)  كعالمة عمى صحة الكبد أيضا. عند القياس من أجل البيانات السريرية، تتحدد

 .(U/l) (units per liter)لتر بالوحدات لكل  GOTو GPTنموذجيا قيم 

 بين المجموعتين (GPT)غير مزدوج  tاختبار  3جدول 

 المجموعة )الجسيمات النانو( المجموعة )مقارنة( المجموعة

 67.46 41.8111 المتوسط

 7.43794 13.7689 االنحراف المعياري

 3.32635 6.15818 متوسط الخطأ المعياري

 5 5 مقاس العينة

 5 بين المجموعتين: (GOT)غير مزدوج  tاختبار  4جدول 

 المجموعة )الجسيمات النانو( المجموعة )مقارنة( المجموعة

 451 376 المتوسط

 8.68917 115.11739 االنحراف المعياري

 3.88587 51.43734 متوسط الخطأ المعياري

 5 5 مقاس العينة

 GPTغير المزدوج لقياسات  tتوضح البيانات من أجل اختبار  4و 3في الجدولين  
ىو متوسط الخطأ  SEMاالنحراف المعياري، ويكون  SD، بينما يكون 2من الجدول  GOTو

 ىو مقاس العينة. Nالمعياري ويكون 

لنانو باختصار، ال تالحظ تغيرات جوىرية لوظيفة الكبد بين الفئران المعالجة بجسيمات ا 
غير  t. توضح نتائج اختبار GPTوفئران صحية )المقارنة( عن طريق تحديد  (Np)الذىب  11 

، الخطأ t  =-1.142 ،df  =8:( )95المزدوج أن ىذا االختالف يعتبر ليس لو داللة إحصائية )
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، لم تالحظ تغيرات جوىرية في GOT(. حتى بالنسبة لتحديد 4.79677المعياري لالختالف = 
غير المزدوج أن ىذا االختالف يعتبر ليس لو داللة إحصائية  tبد. توضح نتائج اختبار وظيفة الك

(95( ):t  =2.116 ،df  =8 = 5.62، الخطأ المعياري لالختالف.) 

 . التغيرات في وظيفة الكمى:3

 5 (NPs): التغيرات في وظيفة الكمى عن طريق المعالجة بجسيمات النانو الذىب 5جدول  
 قارنة بدون ورم )المقارنة(.وفئران صحية م

 5 4 3 2 1 عدد الفئران

Creatinine 
)جسيمات نانو( 
 مجم/ ديسيمتر

 <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5 

Urea  جسيمات(
 نانو(

61 71 53.2 48.1 118.3 

Creatinine 
)المقارنة( مجم/ 

 ديسيمتر
 <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5 

Urea  )المقارنة(
 مجم/ ديسيمتر

38.1 46.4 44.8 46.5 47.3 

في  ureaىو منتج متخمف متشكل من ىضم البروتينات. عادة ما يتم نقل  ureaإن  
( إلى أن (ureamia)في الدم  ureaالعالي في الدم )ارتفاع مستوى  ureaالبول. يشير مستوى 

بشكل صحيح أو إلى حدوث الجفاف )انخفاض محتوى الماء في الجسم(. يكون  الكمى ال تعممل
creatinine  ىو منتج نفاية تنتجو العضالت. يمرcreatinine  في تيار الدم، وعادة يخرج في 11 

إلى أن الكمى ال تعمل بشكل صحيح. يكون  creatinineالبول. يشير مستوى الدم العالي ألجل 
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creatinine ى وظيفة الكمى أكثر دقة من عادة عالمة عمurea نموذجيا، ُيذكر .urea 
 .(mg/dl) (milligrams per deciliter)بالمممي جرام لكل ديسيمتر  creatinineو

 بين المجموعتين (Urea)غير مزدوج  t: اختبار 6جدول 

 المجموعة )الجسيمات النانو( المجموعة )المقارنة( المجموعة

 44.6211 66.4211 المتوسط

 3.75593 11.15967 االنحراف المعياري

 1.67971 4.49882 متوسط الخطأ المعياري

 5 5 مقاس العينة

اختالفات  creatinineو ureaال توضح التغيرات في بعض وظائف الكمى التي يحددىا  
الذىب والفئران الصحية )المقارنة(، كما ىو مبين  (Np)ضمن الفئران المعالجة بجسيمات النانو  5 

أن  6غير المزدوج من جدول  t، توضح نتائج اختبار urea. بالنسبة الختبار 6و 5في الجدولين 
، الخطأ المعياري t  =2.116 ،df  =8:( )95ىذا االختالف يعتبر ليس لو داللة إحصائية )

 .creatinineئج ألجل نفس النتا 5(. يوضح جدول 12.71239لالختالف = 

بالنسبة لكل ىذه النتائج، توضح أىمية الطريقة المبتكرة والجسيمات النانو المبتكرة  
المحضرة باستخدام تقنيات تخميقية لمكيمياء الخضراء، المشتممة عمى المستخمص المختمط من  11 

. تكون الفائدة عمى وجو Acacia Niloticaومستخمص  Olea Europaeaمستخمص فاكية 
 Ehrlichالخصوص ىي االنجذاب الكبير لمجسيمات النانو المبتكرة نحو خمية كارسينوما 

Ascites. 

، الذي قّدم 2118وآخرون،  E. B. Dickersonتم النظر إلى دراسات مماثمة من قبل  
ة باستخدام في الجسم الحي ألورام خبيثة باألنسجة العميق PPTTعمل يوضح إمكانية معالجة  15 

 (NIR)قضبان نانو ذىب بالزمونية محضرة بسيولة وليزر األشعة القريبة من تحت الحمراء 
صغير، منقول، غير مكمف. تالحظ انخفاضات المقاس المثير في رقعات دخيمة لكارسينوما خمية 
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( P  <1.1118( واإلعطاء داخل الوريد )P  <1.1111حرشفية من أجل اإلعطاء المباشر )
: 25: من األورام المحقونة مباشرة و57مع إعادة امتصاص <  pegylatedن نانو ذىب لقضبا

من األورام المعالجة داخل الوريد. تكون الفائدة الجوىرية لالختراع الحالي مقارنة مع ىذه الدراسات 
ىي أن استخدام مادة طبيعية خضراء لتخميق جسيمات النانو الذىب كعوامل مضادة لمسرطان، 

 Ehrlich Ascites. 5لى معالجة أفضل لخمية كارسينوما يؤدي إ

 ، دراسات في المعمل من أجل البحث عن 2113وآخرون،  Moo-Sung Kimيذكر  
 إمكانيات مضادة لؤلكسدة ومضادة لاللتياب العصبي من مستخمص لب الفاكية 

(Olea Europaea Linn. fruit pulp) (OFP-EA)  في خاليا دبيقيةBV-2  يحفزىاLPS .
 ُيظير خواص قوية مضادة لؤلكسدة. OFP-EAتشير النتائج إلى أن المستخمص 

 11 2مثال 

ُتخمق قضبان النانو الذىب الغروانية لفمز نبيل عن طريق االختزال الحيوي أليونات  
AuCl4- جم فاكية  15. يغسل بحرصOlea Europaea  ممميمتر ماء مزال  15ويضاف إلى

 Acaciaجم من  15بقى المستخمص لحين استخدامو. يضاف أيوناتو. بعدئذ يطحن، يرشح وي
Nilotica  ممميمتر ماء مزال أيوناتو، ينقع طوال الميل، يرشح وبعدئذ يبقى المستخمص لحين  15إلى

 Acacia 15ومستخمص  Olea Europaeaاستخدامو. تخمط أحجام متساوية من مستخمص فاكية 
Nilotica  عمى لتحضير مستخمص مختمط يفضل أن يحتويflavonoids ،phenols  و/أو

pentacyclic triterpenoids ممميمتر  51ممميمتر من المستخمص المختمط إلى  5. يضاف
 cetyl trimethylammonium bromidو HAuCl4جزيئي جرامي  1.19محمول مائي من 

(CTAB) 1.35  35دقائق عند  11جزيئي جرامي. يقمب الخميط لمدة حواليمئوية. عند إضافة 
المستخمص يتغير المون من البرتقالي الشفاف إلى عديم المون، وبعدئذ تسقط نقطة واحدة أو أكثر  21 

جزيئي جرامي، يشير عديم المون إلى تشكيل قضبان النانو الخاصة. يجرى  NaOH 1.5من 
لمقضبان النانو الذىب، يوضح تثبيط كبير ضد كل من بكتيريا موجبة  Auاختبار مضاد لمبكتيريا 

ام وسالبة الجرام. كإشارة عمى ذلك، تحضر أيضا الجسيمات النانو باستخدام مستخمص الجر 
ذروة  6عضوي حسب الوصف في الفن السابق. تم تحميل القضبان النانو المتشكمة: يوضح شكل 

نانومتر بواسطة  561-515.14الناتجة في النطاق المرئي عند نطاق  (SPR)االمتصاص  25 
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 فوق البنفسجية تحميل طيفي مرئي باألشعة 
(Lambda 25, PerkinElmer, United Kingdom) يشير ىذا إلى التشتيت األحادي .

نانو متر، مقاس  96أن متوسط مقاس الجسيمات ىو  7لمقضبان النانو الذىب. يوضح شكل 
. Zeta (ZEN 3600, MALVERN, United Kingdom)بواسطة أداة تحميل مقاس الجسيم 

-JEM) (TEM))جـ( صور فحص مجيري بإلكترون انبعاث 8ب( و)8)أ(، 8توضح األشكال  5 
1011, JEOL, Japan)  من القضبان النانو الذىب المحضرة. يكون شكل القضبان النانو الذىب

، لتحميل SEM (JEOL-FE_SEM)، متصل مع EDSلو شكل سطح أممس. يستخدم طيف 
ركز األشعة اإللكترونية فقط (. في ىذا التحميل، تُ 9عنصر من الجسيمات النانو الذىب )شكل 

عمى التكتالت الذىبية، بحيث يمكن أن تُمثل النتائج التركيبة الحقيقية لمعمق الذىب. يؤكد التحميل 
 FTIR 11عمى إجمالي التركيبة العنصرية لمذىب، باإلضافة إلى مقياس طيف  EDSالكمي 

(NICOLET 6700, Thermo, USA) 11، شكل. 

 الدقيقة والنشاط المضاد لمبكتيريا الكائنات المتعضية

، .Kleb sp، العنقودية الذىبية، Escherichia coliتستخدم مزرعة نقية من  
Pseudomonas sp. ،Salmonella sp. والمكور العنقودي من البكتيريا. تجرى النشاطات ،

انتشار قرص.  المضادة لمبكتيريا لجسيمات النانو والقضبان النانو الذىب المخمقة حيويا بطريقة 15 
 تحضر أطباق وسط آجار 
 لمادة تغذية، تعقم وتتصمب. بعد التصمب تنظف المزارع البكتيرية عمى ىذه األطباق. تغمر 

ميكروجرام/ ممميمتر(  11، 5، 1األقراص المعقمة في محمول جسيمات نانو وقضبان نانو الذىب )
 ساعة، حتى  24ية لمدة مئو °37وتوضع في وسط آجار لمادة تغذية وتبقى لمتحضين عند 

يالحظ النشاط التثبيطي لمنطقة التنظيف حول العيون. يقاس قطر مناطق التنظيف بالممميمتر  21 
مرات وُيقدم متوسط قيم قطر المنطقة  3. تكرر التجارب (ruler scale)باستخدام مقياس مسطرة 

(N. Savithramma et al., 2011). 

 النتائج:
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، ضد السالالت 2تر( القضبان النانو الذىب المحضرة طبقا لمثال : منطقة تثبيط )ممميم7جدول 
 البكتيرية المختمفة.

 

 العوامل الكاشفة

 E coliأقطار منطقة تفسير 
 )ممميمتر(

أقطار منطقة تفسير العنقودية 
 الذىبية )ممميمتر(

 التركيزات
ميكروجرام/  5

 ممميمتر

11 
ميكروجرام/ 

 ممميمتر

ميكروجرام/  5
 ممميمتر

11 
ميكروجرام/ 

 ممميمتر

 24 19 16 15 القضبان النانو الذىب

مضاد حيوي من القضبان النانو 
 الذىب

27 31 41 45 

 3مثال 

. يغسل +Agُتخمق الجسيمات النانو الفضة الغروانية عن طريق االختزال الحيوي أليونات  
ممميمتر ماء مزال أيوناتو. بعدئذ  15ويضاف إلى  Olea Europaeaجم من فاكية  15بحرص  5 

 15إلى  Acacia Niloticaجم من  15يطحن، يرشح ويبقى المستخمص لحين استخدامو. يضاف 
ممميمتر ماء مزال أيوناتو، ينقع طوال الميل، يرشح وبعدئذ يبقى المستخمص لحين استخدامو. يخمط 

لتحضير مستخمص مختمط  Acacia Niloticaومستخمص  Olea Europaeaمستخمص فاكية 
 5. يضاف pentacyclic triterpenoidsو/أو  flavonoids ،phenolsيفضل أن يحتوي عمى 

 Ag 11جزيئي جرامي  1.1ممميمتر محمول مائي من  51ممميمتر من المستخمص المختمط إلى 
(No3)2  35دقائق عند  11. بعد ذلك يقمب الخميط لمدة حوالي جاج لمدة مئوية، أو يوضع في ر

دورة  125مئوية، أو يوضع في حمام ماء بالرج عند 39دورة في الدقيقة و 145دقيقة عند  31
مئوية أو يبقى عند درجة حرارة الغرفة. إن تغيير المون من شفاف عديم المون إلى 61في الدقيقة و

 المون البني يشير إلى تشكيل الجسيمات النانو الفضة الخاصة.
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 ومستخمص  Olea Europaeaتجرى عممية فصل لممستخمصات من مستخمص الفاكية  
Acacia Nilotica باستخدام قمع فاصل وتختبر األجزاء المفصولة بواسطة ،TLC وجد بوضوح .

 و/أو  flavonoids ،phenolsأن المجموعات الفعالة أو تحضير الجسيمات النانو تشمل 
pentacyclic triterpenoidsىذه المجموعات الفعالة ىي المسئولة بالفعل وتمعب دورا  . تكون

أساسيا كعامل اختزال وتثبيت من أجل التشكيل السريع لقضبان نانو ليا درجة تشتيت أحادي  5 
 عالية.

أن متوسط مقاس الجسيم  12تم تحميل الجسيمات النانو الفضة المتشكمة: يوضح شكل  
  Zetaاس بواسطة أداة تحميل مقاس الجسيم نانومتر، مق 83لمجسيمات النانو الفضة ىو 

(ZEN 3600, MALVERN, United Kingdom) ب( 13)أ(، 13. توضح األشكال(
 11 (JEM-1011, JEOL, Japan) (TEM))جـ( صور فحص مجيري بإلكترون انبعاث 13و

 لمجسيمات النانو الفضة المحضرة. يكون لجسيمات النانو الفضة غير العضوية أشكال مختمفة مثال
، متصل مع EDS. يستخدم طيف 13كروية، قضيبية وأشكال أخرى كما ىو مبين في الشكل 

SEM  
(JEOL-FE_SEM) (. يؤكد التحميل 14، لتحميل عنصر من الجسيمات النانو الفضة )شكل

 15 عمى إجمالي التركيبة العنصرية لمفضة. EDSالكمي 

 الكائنات المتعضية الدقيقة والنشاط المضاد لمبكتيريا

ضح اختبار مضاد لمبكتيريا لمجسيمات النانو الفضة، المحضر باستخدام خميط من يو  
مع نيترات  3:1بنسبة  Acacia Niloticaومستخمص  Olea Europaeaمستخمص فاكية 

 الفضة بالتقميب، تثبيط كبير ضد كل من بكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجرام.

، .Salmonella spلعنقودية الذىبية، ، اEscherichia coliتستخدم مزرعة نقية من   21 
والمكورة العنقودية من البكتيريا. تجرى النشاطات المضادة لمبكتيريا لجسيمات النانو الفضة المخمقة 
حيويا بطريقة انتشار قرص. تحضر أطباق وسط آجار لمادة تغذية، تعقم وتتصمب. بعد التصمب 

ألقراص المعقمة في محاليل جسيمات نانو فضة تنظف المزارع البكتيرية عمى ىذه األطباق. تغمر ا
ميكروجرام/ ممميمتر( وتوضع في وسط آجار لمادة تغذية وتبقى لمتحضين عند  15، 11، 5)
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ساعة، حتى يالحظ النشاط التثبيطي لمنطقة التنظيف حول العيون. يقاس  24مئوية لمدة 37°
مرات  3. تكرر التجارب (ruler scale)قطر مناطق التنظيف بالممميمتر باستخدام مقياس مسطرة 

 .(N. Savithramma et al., 2011)وُيقدم متوسط قيم قطر المنطقة 

 النتائج:

: منطقة تثبيط )ممميمتر( الجسيمات النانو الفضة، المحضرة طبقا لالختراع الحالي، ضد 8جدول  5 
 السالالت البكتيرية المختمفة.

 

 

 العوامل الكاشفة
أقطار منطقة تفسير 

E coli )ممميمتر( 

أقطار منطقة تفسير 
العنقودية الذىبية 

 )ممميمتر(

أقطار منطقة تفسير 
المكورة العنقودية 

 )ممميمتر(

التركيزات 
 بالميكروجرام/ ممميمتر

5 11 15 5 11 15 5 11 15 

الجسيمات النانو 
 الفضة

11 12 14 12 14 17 12 13 15 

الحماية والرسومات، بمفردىا أو في  إن السمات المعمن عنيا في الوصف السابق، عناصر 
 11 أي اتحاد، قد تكون مادة من أجل تحقيق االختراع في أشكال متنوعة لو.
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عناصر الحماية
، تشمل الخطوات (noble metal nanoparticles)طريقة لتحضير جسيمات نانو لفمز نبيل  -1

 التالية:
 (Olea Europaea))أ( تحضير مستخمص فاكهة الزيتون األوروبي  
 (Acacia Nilotica))ب( تحضير مستخمص السنط النيمي  
ومستخمص السنط  (Olea Europaea))جـ( خمط مستخمص فاكهة الزيتون األوروبي   5 
 من أجل تحضير مستخمص مختمط (Acacia Nilotica)النيمي 

 )د( توفير محمول مائي محتوي عمى مركب فمز نبيل مذاب فيه 
مختمط الناتج في الخطوة )جـ( والمحمول المائي من الخطوة )د( )هـ( خمط المستخمص ال 

 .(noble metal nanoparticles)لتشكيل جسيمات نانو لفمز نبيل 
، حيث يحتوي المستخمص المختمط في الخطوة )جـ( عمى 1الطريقة طبقا لعنصر الحماية  -2 10 

flavonoids ،phenols  و/أوpenthacyclic triterpenoids. 
 ، حيث يجرى تحضير مستخمص الفاكهة 2أو  1قة طبقا لعنصر الحماية الطري -3

Olea Europaea  بإضافة ماء ُمزال أيوناته أو ُمقطر إلى فاكهة الزيتون األوروبي(Olea 
Europaea). 

 15 الطريقة طبقا ألي من عناصر الحماية السابقة، حيث يجرى تحضير مستخمص  -4
 Acacia)افة ماء ُمزال أيوناته أو ُمقطر إلى السنط النيمي بإض (Acacia Nilotica)السنط النيمي 
Nilotica). 

 الطريقة طبقا ألي من عناصر الحماية السابقة، حيث يخمط مستخمص الفاكهة  -5
في نطاق  (Acacia Nilotica)ومستخمص السنط النيمي  (Olea Europaea)الزيتون األوروبي 
 20 .5:1إلى  1:5نسب الخمط من 

بقا ألي من عناصر الحماية السابقة، حيث يكون الخمط من الخطوة )هـ( عند درجة الطريقة ط -6
 حرارة الغرفة.

 .Agأو  Auالطريقة طبقا ألي من عناصر الحماية السابقة، حيث ينتقى الفمز النبيل من  -7
 .Chloroauric Acid، حيث يكون مركب الفمز النبيل هو 7الطريقة طبقا لعنصر الحماية  -8

-٢٣-

٤٤٧٠



الطريقة طبقا ألي من عناصر الحماية السابقة، حيث يشمل أيضا المحمول المائي المتوافر في  -9
 الخطوة )د( منشط سطح.

المحضرة بواسطة الطريقة  (noble metal nanoparticles)الجسيمات النانو لمفمز النبيل  -10
-10من  ، حيث يكون متوسط مقاس الجسيم في نطاق9-1من أي واحد من عناصر الحماية 

 5 نانومتر. 100
، 10طبقا لعنصر الحماية  (noble metal nanoparticles)الجسيمات النانو لمفمز النبيل  -11

 كروية. (noble metal nanoparticles)حيث تكون الجسيمات النانو لمفمز النبيل 
طبقا ألي واحد من  (noble metal nanoparticles)الجسيمات النانو لمفمز النبيل  -12

 noble metal)، حيث تكون الجسيمات النانو لمفمز النبيل 11و 10عناصر الحماية 
nanoparticles) .10 أحادية التشتيت 

طبقا ألي واحد من  (noble metal nanoparticles)الجسيمات النانو لمفمز النبيل  -13
 غروانية. (nanoparticles)، حيث تكون الجسيمات النانو 12-10عناصر الحماية 
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 مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب 
 

 السنوي للبراءة وعدم بطالنها أو سقوطها لمخالفتها المقابل الماليوذلك بشرط تسديد 
والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية  براءات االختراعنظام ألي من أحكام 

 التنفيذية تهئحالأو والنماذج الصناعية 
 
 
 
 
 
 

 صادرة عن
 مكتب البراءات السعوديمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، 

 ، المملكة العربية السعودية 44111، الرياض  6806ب  ص

  patents@kacst.edu.sa: بريد الكتروني
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