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جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل  :اسم االخرتاع [54]

 لتحضريها واستخداماتها مسامية، طريقة
Porous noble metal oxide nanoparticles, 
method for preparing 
the same and their use 

يتعلق االخرتاع احلالي بطريقة من أجل حتضري  :امللخص[57] 

 porous)جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية 

noble metal oxide nanoparticles) تشتمل ،
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 جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية، طريقة لتحضيرها واستخداماتها
Porous noble metal oxide nanoparticles, method for preparing 

the same and their use 

الوصف الكامل  
 خلفية االختراع

 porous noble metal oxide)ة جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامييتعلق االختراع الحالي ب
nanoparticles)طريقة لتحضيرها واستخداماتها ،. 

جسييمات النيانو تات جاتبييية ةلميية كبييري كنييس يمكيه اسيتخدامها فييي تطبيقيات  ييناةية أو  
 5 نانومتر. 111و 1جسيمات النانو يكوه مقاسها نموتجيًا بيه طبية ةديدي. 

ةلييييه وجييييس الخ ييييو ، جييييرت دراسيييية مكهبيييية لجسيييييمات نييييانو الييييته  كنهييييا مييييواد متعييييددي  
االسييييتخدامات تات خيييييوا  كيمياريييييية، يلكترونييييية وب يييييرية جتابييييية ميييييه أجييييل نطييييياق ةيييييري  ميييييه 

الته ، خ و ًا جسيمات نانو التطبيقات المختلبة. تعتمد بشدي خوا  وتطبيقات جسيمات نانو 
 أكسيد ته  مسامية ةله شكلها ومقاسها المعيه.

تطبيقات محتملة لجسيمات نيانو اليته  وجسييمات نيانو أكسييد تهي  مسيامية تيدخل، ةليه   11 
سيييبيل المهيييال، فيييي مجييياالت يلكترونييييات النييييانو، الت يييوير، الحيييت، التحليييل الحبيييز ، الب ييييريات، 

واليدوا  الحييو . بسيب  احتميال أكسيدي البليز المنخبضية لجسييمات ال يناةة البيريية، تطيوير الطا ية 
، Xنانو الته ، يمكه استخدامها في اختبارات تشخي ية طبية، مهل دراسات التمييز، تبايه أشعة 

السيللة المناةيية وتتبير حركيية البلعمية، فيي تقنييات تو ييل ةقيار مسيتهدي، وكيتلت فيي العلجيات 
 15 الطبية.

وجسيييمات نييانو أكسييييد فضيية مسييامية لهييا تطبيقييات متنوةيية وهامييية. جسيييمات نييانو البضيية  
تاريخيًا، ةرفت البضة بأه لها تيأهير مطهير ووجيدت فيي تطبيقيات تتيراوأل ميه اكدويية التقليديية يليه 

 (AgNPs) (silver nanoparticles)مييواد الطهييي. جييرل تسييجيل أه جسيييمات نييانو البضيية 
غييير سييامة  (AgONPs) (silver oxide nanoparticles)وجسييمات نييانو أكسيييد البضيية 

لإلنساه وفعالة جدًا ضد البكتريا، البيروت، والكارنات المتعضدية سوية النواي اكخرل ةند تركيزات  21 
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منخبضية وبيدوه اهيار جانبيية. ةييلوي ةليه هيتا، ت ينر تجارييًا أمييلأل ةدييدي ميه البضية ومشييتقاتها 
وه البضية امنيية للخليييا ا،دميية، ولكييه مميتيية كعواميل مضييادي للميكيرو . فييي تركيييزات  ي يري، تكيي

تسيييما باسيييتعمالها  AgONPsو AgNPsللكارنيييات المتعضيييدية. القيييدرات المضيييادي للميكيييرو  ميييه 
المناسي  فيي منتجيات منزليية ةديييدي مهيل المنسيوجات، وكيتلت التطهييير فيي معالجية الميا ، حاويييات 

فيييي  AgONPsو AgNPsللبضيية،  تخييزيه الطعيياج، أجهييزي منزلييية وفيييي أدوات طبييية. أهييج تطبيييق 5 
 ال ناةة الطبية مهل المراهج الظاهرية لمنر العدول في الحروق والجروأل المبتوحة.

جيرل تطيوير طيرق ةدييدي جنتيياا جسييمات نيانو أكسييد فلييز نبييل مسيامية باسيتخداج شييروط  
 sodium اسيية. تتطلي  غالبيًا الطيرق المبللية تطبيييق ةواميل اختيزال شيديدي، ةليه سيبيل المهييال 

borhydride ةوامييييييل ت طيييييييية و ييييييد تحتييييييياا أيضييييييًا يليييييييه مييييييتيبات ةضيييييييوية مهيييييييل ،toluene  أو
chloroform ةيييلوي ةليييه هييييتا، يجييي  اسييييتعمال مركبيييات سييييامة غالبيييًا أو ينتاجهييييا أهنيييا  تخليييييق . 11 

جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية. ةله الرغج أه طرق معروفة  يد تنيتب بنجياأل جسييمات نيانو 
مسييامية، فهيييي يه اسييتهلت تحضيييرها للطا يية واهيييار التلييوو ةالييية نسييبيًا، وكيييتلت  أكسيييد فلييز نبيييل

التكلبة المادية والبيرية. حته يتاحة بع  المواد، بوجس خيا  الميواد الحيويية، مهيل الميواد النباتيية، 
 د تسب  مشكلة. نتيجة لهتا، تظل الحاجة يله طرق بديلة أكهر وفرًا و ديقة للبيرة مه أجل ينتاا 
جسييمات نييانو أكسيييد فلييز نبيييل مسييامية تات خيوا  مطحس يينة ةلييه نطيياق واسيير. المعيييار الرريسييي  15 
للت نير الكيمياري ال ديق للبيرة لجسيمات نانو هابتة هو اختيار متيبات، ةوامل اختزال وةواميل 
ت طية  ديقة للبيرة وغير خطري، خ و ًا مه أجل جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية يجر  

 تخدامها في العلا الطبي.اس

التخليق الحيو  لجسييمات نيانو بواسيطة المستخل يات النباتيية تحيت الدراسية حالييًا ويعميل  
 21 بع  الباحهيه ةليها ويختبرونها مه أجل النشاطات المضادي للميكرو .

 AgONPsلسهولة توليدها  AgONPsطرق االختزال الكيمياري شارعة االستخداج لت نير  
 ةله نطاق واسر. AgONPsعتدلة و درتها ةله تخليق تحت شروط م

طيرق ميه أجيل تحضيير جسيييمات  5551455تكشيي وهيقية بيرا ي االختيراع اكمريكيية ر يج  
٪. تتضيييمه الطريقييية 01-5، لهيييا مسيييامية حيييوالي ZrO2غييير ةضيييوية مسيييامية، يبضيييل جسييييمات 

-٣-

٤٩٨١



 

ر ميادي ةضيوية خطوي توحيد محليول مياري مشيتمل ةليه مشيتت غروانيي لجسييمات غيير ةضيوية مي
 ابلييية للتبلمييير، بلميييري الميييادي العضيييوية وتشييييكيل تكيييتلت فيييوق البيييوليمر والجسييييمات ال روانيييية غييييير 
العضييوية، تجمييير التكييتلت ومعالجتهييا مسييبقًا فييي جييو خييالي مييه اككسييجيه ةمومييًا، تحلييل حييرار  

بييد الجسييمات مرويية فيي جيو أكسيجيه وتل°551للتكتلت المعالجة مسبقًا ةند درجية حيراري أ يل ميه 
 5 الخالية مه البوليمر جوهريًا.

بجسيييييمات أكسييييد غيييير ةضييييو   5142110تتعليييق وهيقييية بيييرا ي االختييييراع اكمريكيييية ر يييج  
، وهيييي نافعيية فيييي تطبيقيييات ميييادي ما ييية. يبضيييل ZrO2مكسييوي بيييالكربوه م لبييية بيييالبوليمر، يبضيييل 

 chemical vapor)المكسيوي بيالكربوه بطريقية ترسيي  بخيار كيميياري  ZrO2تحضيير جسييمات 
deposition) (CVD) .منخب  الض ط 

( ةيييه طيييرق لتحضيييير جسيييييمات 2)  2220225تكشيييي بيييرا ي االختيييراع اكمريكيييية ر يييج   11 
مسامية نانو ةه طريق التحلل الحرار  بالرش لتركيبة نيتير تتضيمه مليا نيتير نشيط ومليا م يدر 

ريقية تتيوافر جسييمات أكسييد غير نشط، حيو يستخدج ملا الم در كوسط  ولبة. بواسيطة هيتا الط
 نانو متر. 25نانومتر وال يزيد ةه  2ألومنيوج مسامية نانو لها مقات سطج  ةله اك ل حوالي 

 X.L. Zhai et al., Chin. Chem. Lett., 15, 1342-1344 (2004)يسيجل  
 15 الت  يتكتل بواسطة جسيمات نانو جرل تحضيرها أواًل باسيتخداج طرييق تقنيي MgOحامل مسامي 

 لها شكل  ضي  ومساحة سطا كبيري. MgOةاد . 

 Z. Lu et al., Int. J. Electrochem. Sci., 8, 3564-3571 (2013)ي يي  
جزيرييي جراميييي ةنييد درجييية حييراري منخبضييية  H2SO4 1.1جييرت يزالييية خلطهييا فيييي  Ag-Znسييبيكة 

تشيكيل  تخشييه لت نير فضة مسامية نانو. تتضمه ةملية يزالة الخلط تبكت العن ر اك ل نيبًل و 
البنا  المسامي النانو ةه طريق نشر سطا العن ر اككهر نبًل. تشكيل البنا  المسامي النانو هو  21 

 ةملية تبكت انتقاري لترات الزنت ونشر ترات الته  ةند أسطا بينية لسبيكة  يلكتروليت.

يييية فييي العقييديه المن ييرميه جيييرت دراسيية مكهبيية لتطييوير ةقيييا ير جديييدي مييه منتجييات طبيع 
بسيب  مقاومية الكارنيات المتعضييدية للعقيارات الموجيودي. الطبيعية م ييدر هياج للمنتجيات المسييتخدمة 

 حاليًا في الممارسة الطبية.
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يوجد العديد مه االستراتيجيات مه أجل استخداج جسيمات نانو ته  كنا ل تو يل ةقار،  
لة. ةيلوي ةليه تليت، تقيرر بما في تلت أنظمة معتمدي ةليه ارتبياط تسياهمي أو ت لييي ةقيار بكبسيو 

أه المضادات الحيوية تزةب في ال ال  جراهيج بكتيرية بالقناي الهضمية والتيي  يد تطيور ميواد ةازلية 
مقاومية للعقييار متعييددي، وبالتييالي طيرق نبيليية ل ييياغة مييواد مبيييد حييو  هييي مجييال االهتميياج القييادج. 

يقدج خا ية مبيد جراهيج جيد. جسيمات ولهتا السب ، توجد حاجة الستخداج ةامل ال يولد مقاومة و  5 
 نانو ته  لها تأهير مبيد للبكتريا كبير في نطا ات متعددي مه الكارنات المتعضدية.

يستخدج ةدد ميه الطيرق التخليقيية ميه أجيل تخلييق جسييمات نيانو معتميدي ةليه البضية بميا  
خدج طرق التخليق الكيميارية في تلت تقنيات فيزيارية، كيميارية وكيميارية حيوية. ةله أية حال، تست

مواد كيماوية سامة في طريقة التخليق التي  د يكوه لها تأهير معاكت في التطبيقات الطبية وخطيري 
 11 ةله البيرة.

تحضير جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية بواسطة طريقة تخليق  ديقة للبيرة لها  
ديقة للبيرة، فعالة مه حيو التكلبة وأهج ميزي مميزات ةه الطرق البيزيارية والكيميارية كما أنها  

 أنها ال تتطل  في بروتوكول التخليق شروط مواد كيميارية سامة، طا ة، ض ط ودرجة حراري ةالية.

 الوصف العام لالختراع

غر  االختراع الحالي هو توفير طريقة مه أجل تحضير جسييمات نيانو أكسييد فليز نبييل مسيامية  15 
تقنيات تخليق كيميارية  ديقة للبيرة تت ل  ةله ةيو  البه السابق. بوجس خا ، توفير باستخداج 

طريقية تسييما باسيتخداج مييادي متاحيية حيوييًا  ييديقة للبيرية وافييري، غييير سيامة والتييي تمكيه مييه ترشيييد 
استهلت الطا ة والتكياليي. كميا أه غير  اخير هيو تيوفير جسييمات نيانو أكسييد فليز نبييل مسيامية 

 تظهر خوا  طبية مطحس نة ويمكه أه تستخدج في التطبيقات ال ناةية والطبية.والتي 

يتحقيق ال ير  اكول ميه خييلل طريقية ميه أجييل تحضيير جسييمات نييانو أكسييد فليز نبيييل   21 
 مسامية، تشتمل ةله الخطوات التالية:

   (Olea Europaea) الزيتوه اكوروبي تحضير خل ة همري (أ 
   (Acacia Nilotica)تحضير خل ة السنط النيلي  (  
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وخل يية السيينط النيلييي مييه أجييل تحضييير خل ييية  خلييط خل يية همييري الزيتييوه اكوروبييي (ا 
 مختلطة

 توفير محلول ماري محتو  ةله مرك  فلز نبيل متا  فيس (د 

 خلط الخل ة المختلطة الناتجة في خطوي )ا( والمحلول الماري مه خطوي )د( (ه 

 5 خطوي )ه(تقطير محلول كلوريد  وديوج في الخليط مه  (و 
 تجبيي الخليط، يبضل في الهوا  أو بالشبط، و (ز 

مرويية، للح يول ةليه جسييمات نيانو أكسييد °011يليه  111تكليت ةند درجة حيراري بييه  (أل 
 فلز نبيل المسامية.

ج يعنيي جسييج مجهيير  مير ةليه اك يل بطعيد واحييد (nanoparticle)الم يطلا ججسييج نيانو  
 11 نانومتر. 111أ ل مه 

و أو  oleicيبضل، أه تحتو  الخل ة المختلطية الناتجية فيي خطيوي )ا( ةليه أحميا   
triterpenoids .داررية خماسية كمجموةة فعالة 

ج مبهوج، ةله أنس (effective group)خلل التطبيق الحالي، الم طلا جمجموةة فعالة  
رًا رريسيييًا، ةليه سييبيل مجموةية فعالية محتوييية ةليه مركي  مييه الخل ية المختلطيية واليت  يعلي  دو 

 15 المهال، كعامل اختزال و أو تهبيت مه أجل جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية مبتكري.

مجموةية )مجموةييات( فعاليية مختلبيية واحييدي أو أكهيير هيي مسييرولة بمبردهييا أو معييًا ةييه هييتا  
 التأهيرات.

فضيل ةنيد درجية يبضل أه تكوه جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل المسيامية متكلسية ب يوري أ 
 مروية.°251يله  511حراري بيه 

يبضيل يجييرا  تحضيير خل يية هميري الزيتييوه اكوروبيي مييه خيلل يضييافة ميا  مييزال التييأيه   21 
(deionized) .أو مطقط ر يله همري الزيتوه اكوروبي، يبضل طحنها وبعدرت ترشا الخل ة 

مزال التأيه أو مقطر في تجسيد مبضل، يجر  تحضير خل ة السنط النيلي بإضافة ما   
 يله السنط النيلي، يبضل نقعس هج ترشيا الخل ة.
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ج مييه االختيراع الحيالي يعنيي خل ية ناتجيية (extract)ب يوري بديلية، الم يطلا جخل ية  
ميييه نبييييات متيييياأل حيويييييًا و أو مييييواد بهييييا هميييري. يمكييييه الح ييييول ةلييييه الخل يييية باسييييتخداج تقنيييييات 

وما شابس. ةلوي  soxhlet، جهاز (separatory funnel)استخل  نموتجية، مهل ِ ْمرط فا ل 
ةله تلت،  د يشتمل االستخل  ةله خطوات استخل  مختلبة واحدي أو أكهر حيو  د تستخدج 

 5 تقنيات استخل  متماهلة أو مختلبة.

يبضل أكهر، خلط خل ة همري الزيتوه اكوروبي وخل ة السينط النيليي فيي نطياق نسي   
 .5: 1أو  1:1، 1: 5، 5: 2، يبضل في نس  5: 1يله  1: 5خلط وزه مه 

مرويية، وضير الخلييط فيي °25يبضل أيضًا أه يتضيمه الخليط فيي خطيوي )ه( تقليي  ةنيد  
دوري فييي  125دوري فييي الد يقيية، را الخليييط فييي حميياج مييا  ةنييد  155د يقيية ةنييد  51أداي را لمييدي 
 11 ر ةند درجة حراري ال رفة.شهو  5مروية أو ترت الخليط لمدي حوالي °01الد يقة ةند 

 اككهر تبضيًل، خلط الخطوي )ه( ب وري مبضلة ةند درجة حراري ال رفة. 

 طبقًا للختراع الحالي،  د تستخدج أ  تقنية خلط مستخدمة في البه. 

 .Agأو البضة  Auيبضل أيضًا، انتقا  البلز النبيل مه الته   

مسامية مه خلل استخداج حم  غير يبضل أيضًا تحضير جسيمات نانو أكسيد ته  ال 
. ةندما تحضر جسيمات نانو أكسيد فضة Chloroauric Acid (HAuCl4)ةضو  محتو  ةله  15 

 مسامية،  د يستخدج محلول نترات فضة ويتوفر في خطوي )د(.

اكفضييل، أه يشيييتمل أيضيييًا المحليييول المييياري الموجييود فيييي خطيييوي )د( ةليييه منشيييط سيييطا،  
 .cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB)يبضل 

يري بالطريقية   يتحقق ال ر  الهياني ميه خيلل جسييمات نيانو أكسييد فليز نبييل مسيامية مطحض 
نيانومتر،  01-21نانومتر، يبضل  111-11المبتكري حيو يكوه مقات الجسيج ضمه نطاق مه  21 

 نانومتر. 51اكفضل 
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ة جوهريًا ةله شكل كرو  أو يبضل أيضاً أه تكوه جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل المسامي 
  ضي .

يبضيييل أيضيييًا، أه يكيييوه لجسييييمات نيييانو أكسييييد فليييز نبييييل المسيييامية شيييكل سيييطا مسييييامي  
(porous surface morphology). 

 5 في تجسيد اخر، جسيمات نانو أكسيد البلز النبيل المسامية هي جوهريًا أحادية التشتت. 

 ز النبيل المسامية ةله شكل غرواني.يبضل أكهر، أه تكوه جسيمات نانو أكسيد البل 

-1.15يبضل أيضًا، أه يكوه لجسييمات أكسييد البليز النبييل المسيامية مسياحة سيطا ميه  
   جج.2متر 151

-1.1111يبضيل أيضيًا، أه يكييوه لجسييمات أكسيييد البليز النبيييل المسيامية حجييج سطيج  مييه  
 11   جج.5سج 1.2

 TriStar II 3020 V1.03تقات مساحة سطا محددي، حجج سطج  ومتوسط  طر سطج  مر  
(V1.03), Micromeritics, USA تقات مساحة سيطا محيددي للعينيات ميه خيلل امتيزاز غياز .

.  بيييل Brunauer–Emmett–Teller (BET)مروييية وتطبييييق حسييا  °151النيتييروجيه ةنييد 
. تشيتق توزيعيات مقيات سطيج  ميه خطيوط تسياو حيراري الميب ةنيد االمتزاز، يزال ال از مه العينات الياً 

P/Po  باستخداج طريقة  1.5بمقدارBarrett–Joyner–Halenda (BJH). 15 

 يبضل أكهر، تظهر جسيمات نانو أكسيد البلز النبيل المسامية مو لية كهربارية. 

ي تطبيييق يتحقيق غير  اخير ميه خيلل اسيتخداج جسيييمات أكسييد البليز النبييل المسيامية في 
 حبز ، يلكتروني، ت وير ، حسي، فوتوني، طا ة، ب ر ، بيري، كيمياري حيو  أو طبي.

يبضل أكهر، استخداج جسيمات أكسيد البلز النبيل المسامية ب وري مبضلة في طريقة حقه  
 tramadol 21ميييه  (chemiluminescence)متتييابر اليييي ميييه أجيييل تحدييييد وميييي  كيميييياري 

hydrochloride. 
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ًا أنيييس يمكيييه اسيييتخداج جسييييمات نيييانو أكسييييد البليييز النبييييل المسيييامية المبتكيييري فيييي وجييد أيضييي 
ت نير نسيب، في حاويات تخيزيه طعياج، كعاميل مضياد للبكترييا، فيي يلكترونييات نيانو، كحساسيات 
حيوية، كأدوات طبية حيوية، في تطوير طا ة  ابلة للبقا  طويًل، في معالجة حيوية لنبايات نشطة 

 (enzyme electrodes)ت لييييي كهربييياري وظيبييي، فيييي تخلييييق يلكتيييرودات ينييزيج يشييعاةيًا، ك
وبالتحديد في الط ، مهًل مه أجل تو يل مولد مضاد للتلقيا، تو يل جيه مه أجيل معالجية أو  5 

 منر اضطرا  جيني، وتو يل ةقار، في معالجة مياا  ري يلخ.

تخليق جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل ب وري مباجرة، وجد أه الطريقة المبتكري توفر يمكانية  
مسامية بطريقة سهلة، ترشد اسيتهلت الطا ية وفعالية ميه حييو التكلبية ميه ميواد طبيعيية وافيري، غيير 
سامة ونباتات طبية. باجضافة يله تلت، تتحقق طريقة التخليق مه االختراع في و ت   ير وهي 

 11 مناسبة مه أجل تحضير واسر النطاق.

مكانيية تحقيييق ةيلوي ةليه تليت، و   جيد أه الطريقية المبتكيري تسييما بنميو أسيرع جسييج نيانو، واح
أشكال جسيج متعددي وتحكج أفضل في توزيير مقيات جسييج، بالمقارنية مير البيه السيابق )وهيقية بيرا ي 

(.  يييييد يكييييوه لجسييييييمات أكسييييييد البليييييز النبييييييل 1-)أ 2111  1155100االختييييراع اكمريكيييييية ر يييييج 
متعيييددي، مييهًل مضييياد للبكترييييا ومعالجيية السيييرطاه، حبيياز فيييي تبييياةلت المسييامية المبتكيييري تطبيقييات 

كيميارية، بطاريات كهربارية، في ت ليبات انتقارية طيبية مه أجل امت ا  طا ة شمسية، كعنا ر  15 
 ب رية، في مكونات  يدالنية، حت كيمياري، حت حيو  أو في تخزيه الما  والطعاج.

تحج  شحنة سطا جسيمات  (NaCl) (sodium chloride)يضافة كلوريد  وديوج  
نانو أكسيد البلز النبيل وتؤد  يله انخبا  م اح  في المسافة بيه الجسيج وأخيرًا في تكتل 

 (gold oxide nanoparticles)الجسيج. يمكه استخداج محاليل جسيمات نانو أكسيد ته  
(AuONPs) .21 مسامية كمحاليل يلكتروليت 

تهي  مسييامي نيانو، مطخل ييق بالبعيل فييي شييكل جسييمات نييانو، يمتليت نسييبة سيطا يلييه حجييج  
نانو ته . يتو ر أه تطوسِّر جسيمات نانو وجسيمات  كتلةبكهير مه أغشية ته  مسامي نانو أةله 

لييته  مسيييامي نييانو نطييياق تطبيقيييات كييل ميييه، جسييييمات نييانو تهييي  وتهييي  مسييامي نيييانو، بسيييب  
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نانومتر ومقات الجسيج الخا   11مستوييه، والتي تتكوه مه مسامية حوالي بنا اتها النانو تات ال
 لجسيمات النانو.

يركيز هييتا االختييراع بوجيس خييا  ةلييه طريقيية جدييدي مييه أجييل تخلييق  ضييباه نييانو أكسيييد  
ته  مسامي وأشكال كروية نانو. يه الوجود المبضل لجزيريات منشيط السيطا ةليه سيطا  ضيباه 

سامي وأشكال كروية نانو ييؤهر بقيوي ةليه تباةليتهيا وهباتهيا. تحضيير  ضيباه نانو أكسيد الته  الم 5 
طبقًا للختراع لس مميزات أكهير ميه  (AuO) (gold oxide)نانو وأشكال كروية نانو أكسيد ته  

الطرق البيزيارية والكيميارية حيو أنس  ديق للبيرة، ا ت اد ، نظيي وال يتضمه استخداج أ  مادي 
، باجضييافة يلييه تلييت يتميييز بتطبيييق بسيييط وتخييزيه ةنييد درجيية حييراري ال رفيية وهبييات كيميارييية سييامة

 ةالي.

يجيوز بوجيس خيا  اسيتخداج جسييمات نيانو أكسييد تهي  مسيامية فيي تطبيقيات مهيل تخيزيه   11 
 ال از، بد  التش يل، التحلل الحبز  والحت.

 يلي الت  يؤخت ي ور ا،ه االختراع يضافياً ةه طريق اكشكال الم احبة والو ي التب 
منس سمات وميزات يضافية. يج  ملحظة أه الشروحات التالية مقدمة ب ر  الت وير والو ي 

 فقط، وال يق د أه تكوه ح رية أو تحد مه االختراع للشكل المعيه المبيه.

 15 شرح مختصر للرسومات

لجسيمات مرري  -(UV) (ultraviolet)يظهر رسج بياني لطيي اكشعة فوق البنبسجية  1الشكل 
 .1نانو أكسيد ته  مسامية مخلقة بواسطة تقنيات تخليق كيمياري مه الطريقة المبتكري طبقاً للمهال 

مه أجل  يات مقات الجسيج المتوسط لجسيمات نانو  Zetaيظهر رسج بياني كداي  يات  2الشكل 
 أكسيد ته  المسامية المحضري طبقًا للختراع.

 العر  )مللي فولت( مساحة )%( المتوسط )مللي فولت( 
 2.05 00.2 14.5: 1تروي  25.0)مللي فولت(:  Zetaجهد 

)مللييييييييي فوليييييييييت(:  Zetaينحييييييييراي 
24.2 

 1.45 1.4 41.5: 2تروي 
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المو ييييييييييييلية )مللييييييييييييي هانية سييييييييييييج(: 
5.22 

  بر  بر :  بر5تروي 

 مسامية مخلقة بالطريقة المبتكري. AuONPsيظهر رسج بياني لتوزير مقات جسيج مه  5الشكل 

 (نانومترالعر  ) الشدي % (نانومتر) قطرال 
 1.5525 05 1.552: 1تروي  50.14(: نانومتر r) Z متوسط
PDI :1.152  15.51 50 51.15: 2تروي 

  بر  بر :  بر5تروي  1.402: االةترا 
)و( تظهيير شييكل  ييوري فحيي  مجهيير  جلكتييروه 5)ه( و5)د(، 5)ا(، 5) (، 5)أ(، 5اكشييكال 

لجسيمات نانو أكسيد ته  مسامية  (transmission electron microscopy (TEM))يرسال 
 كيلو فولت( مر أشكال وتضخيمات مختلبة. 111مخلقة بالطريقة المبتكري )

 scanning 5)ور فحي  مجهير  جلكتيروه ماسيا )د( تظهير  ي5)ا( و5) (، 5)أ(، 5اكشيكال 
electron microscopy) (SEM) .لجسيمات نانو أكسيد ته  مسامية 

والتحليل العن ر  بواسطة  (SEM)يظهر شكل  وري فح  مجهر  جكتروه ماسا  0الشكل 
لجسيمات نانو  (EDS) (energy-dispersive spectroscopy)فح  مجهر  مشتت للطا ة 
 أكسيد ته  مسامية المبتكري.

 التر  % الوزه % العن ر
O K 12.10 00.51 

Zn K 5.00 5.05 
Au M 22.42 25.50 

 11 

 الوصف التفصيلي:

 1مهال 

. -AuCl4تخلق جسيمات نيانو أكسييد تهي  مسيامية ةيه طرييق االختيزال الحييو  كيونيات  
ملليمتر مه ما  ميزال التيأيه. هيج  11جج مه همري الزيتوه اكوروبي ويضاي يله  11ي سل بعناية 

ملليلتر ما  11جج السنط النيلي يله  11تطحه، ترشا وتحبظ الخل ة حته االستخداج. يضاي  15 
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مه مزال التأيه، ينقر طوال الليل، يرشا هج تحبظ الخل ة حته االستخداج. تخلط أحجاج متساوية 
خل ة همري الزيتيوه اكوروبيي وخل ية السينط النيليي لتحضيير خل ية مختلطية التيي يبضيل أه 

ملليلتر مه الخل ة  5داررية خماسية. يضاي  triterpenoidsو أو  oleicتحتو  ةله أحما  
 1.14و HAuCl4جيز   جراميي  ملليلتير  1.25ملليلتر مه محلول مياري ميه  51المختلطمة يله 

مروية حته نح ل ةله محلول °551د ارق ةند  11  لتر أل. يقل  الخليط لحوالي جز   جرامي 5 
برتقالي اللوه. ةند يضافة الخل ة العضوية يت ير اللوه، مه البرتقالي الشباي يله ةديج اللوه. 

 طرات مه  5يشير هتا الت ير في اللوه يله تكويه جسيمات نانو أكسيد الته . بعد تلت، يضاي 
ييييد ويجبيييي الخلييييط فييي الهيييوا . يحيييدو تكليييت يضييافي لجسييييمات نيييانو أكسييييد تهييي   ييوديوج كلور 
 ساةات. 5مروية لمدي °211أو  011، 511، 511المسامية ةند 

تجر  ةملية ف ل خل ات همري الزيتوه اكوروبي والسنط النيلي ةه طريق استخداج  مر   11 
 thin layer) يقييية تحلييييل كروميييياتوجرافي طبقييية ر فا يييل وتختبييير أجيييزا  مب يييولة بواسيييطة 

chromatography) (TLC) وجد بوضوأل أه المجموةيات البعالية أو تحضيير جسييمات النيانو .
دارريية خماسيية. هيتا المجموةيات البعالية مسيرولة فعلييًا  triterpenoidsأو  oleicتشمل أحما  

وتلع  دورًا هامًا كعامل اختزال وتهبييت ميه أجيل التكيويه السيرير لقضيباه نيانو مير تشيتيت أحياد  
 15 ةالي.

 . 1. تظهر النتارب في الجدول BETيقات السطا بطريقة  

لسطيج  ومقيات السطيج  لجسييمات : العل ة بييه درجيات حيراري اليتكلت، مسياحة السيطا، حجيج ا1الجدول 
 نانو أكسيد ته  مسامية

 مروية°211 مروية°011 مروية°511 مروية°511 درجات حراري التكلت
 150.210 1.4214 1.120 1.1200   جج2مساحة السطا ج
 1.015525 1.112501 1.112141 1.111515  جج5حجج السطج  سج

 12.1050 21.5145 50.0415 22.5252 مقات السطج  نانومتر
يظهيييييير تروي  1يجييييير  تحلييييييل جسيييييييمات نيييييانو أكسيييييييد تهييييي  المسيييييامية المتكونيييييية: الشيييييكل  

نيانومتر ةيه  522.10الناتجة في ميدل مرريي ةنيد  (SPR) (absorption peak)االمت ا   21 
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المرري. يشير هتا يله جسيمات أكسيد ته  مسامية أحادية -طريق التحليل الطيبي لألشعة الحمرا 
لقييييات متوسييييط مقيييات جسييييمات النييييانو  Zetaيظهييير رسييييج بيييياني كداي  ييييات  2التشيييتت. الشيييكل 

 50والمو لية الكهربية. توزير مقات الجسيمات المتوسط لجسيمات نانو أكسيد ته  مسامية هيو 
مو لية كهربية ةالية بمقدار مللي هانية  سج.  ور  Zeta(. تقيت أداي  يات 5نانو متر )الشكل 

لجسيمات نانو أكسيد ته  مسامية محضيري تظهير فيي  (TEM)ه يرسال البح  المجهر  جلكترو  5 
)و(. جسيمات نانو أكسيد ته  المسامية تكوه في شكل كرو  أو  ضباه ملسا  5)أ( يله 5شكل 

، لتحلييل ةن ير جسييمات نيانو SEM، مت يل مير EDSمر شكل سيطا مسيامي. يسيتخدج طييي 
 (.5أكسيد ته  المسامية )الشكل 

رل أه زيييادي درجيات حيراري الييتكلت تيؤد  يليه زيييادي مسياحة سيطا وحجييج ، ني1ميه الجيدول  
مروية تظهر مساحة سطا وحجج سطج  °211سطج  جسيمات أكسيد ته  مسامية. المادي المتكلسة ةند  11 

مرويية.  ييد ي يياح  هييتا °011مروييية يلييه °511أكبير مقارنيية ميير ميادي متكلسيية ةنييد درجييات حيراري 
وأيضيًا يزالية الشيوار  وجزيريات الميا . تظهير جسييمات نيانو أكسيييد الزييادي ت ييير فيي مقيات الجسييج 

مرويييية وهييتا  يييد يرجيير يليييه تييأهيرات حجييي  °211و °011تهيي  مسييامية مقاسيييات سطييج  أ ييي ر ةنييد 
.  شبكات السطج 

 15 تطبيق جسيمات أكسيد ته  مسامي

 طريقة التحليل:

مه  (SIA) (automated sequential injection)جرل تطوير طريقة حقه متتابر الي  
 tramadolميييييييه  (CL) (chemiluminescence)أجييييييل تحدييييييييد اليييييييومي  الكيميييييييياري 

hydrochloride (TR)  تعتميد الطريقيية المطيوري ةلييه أهير تحسيييه جسييمات نييانو أكسييد تهيي .
-luminolالناشييييييرة مييييييه تباةييييييل  (CL)ةلييييييه يشيييييياري الييييييومي  الكيمييييييياري  (AuONPs)مسيييييامية  21 

potassium ferricyanide  د فيي وجيوtramadol hydrochloride جيرل تحير  الشيروط .
مسيامية.  AuONPsوتركييزات  luminol ،potassium ferricyanideالمهالية المتعلقة بتأهير 

× 1النسبية وتركيز العقار المبحو  ةند مدل  CLتظهر النتيجة المقترحة ةل ة خطية بيه شدي 
( 0، ةيدد التحديييدات = r  =1.0005، )معاميل االرتبيياط، L-1جيز   جرامييي  11-2×  1 -11-0
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 0-11× 1وحييييد كميييي مييييه  L-1جييييز   جراميييي  11-11×  5.5( ميييه N  S  =5مييير حيييد كشييييي )
 tramadol٪. تسيتخدج الطريقية لتحدييد 1.5. االنحيراي القياسيي النسيبي هيو L-1جيز   جراميي 

hydrochloride .في ةقار كتلة وأشكال جرةتها الدوارية 

 المواد والعوامل الكاشبة:

كيييل العواميييل الكاشييييبة لهيييا درجيييية تحليليييية ومسيييتخدمة بييييدوه تنقيييية يضييييافية. يسيييتخدج المييييا    5 
 Amounمه شيركة  tramadol hydrochlorideالمقطر خلل التجار . تورد درجة نقية مه 
Pharmaceutical Co., Cairo, Egypt يعتقد أه أمبوالت .Tramal®( 1، كل أمبولة  )ملليلتر

 Chloroauric. يختيزل حميي  tramadol hydrochlorideج ميه مللييي جي 21تحتيو  ةليه 
(HAuCl4)  بواسطة خل ةCTAB  )خليط مه خل ات هميري الزيتيوه اكوروبيي والسينط النيليي(

 Potassium 11المسيييامية المبتكييييري. يسيييتخدج  AuONPsو طيييرات ميييه كلورييييد  يييوديوج جنتييياا 
ferricyanide (WINLAB)  امييي جييز   جر  2-11×  1لتحضييير محلييولL-1 .Luminol 

(Sigma Chemical Co.) 1  ×11-5  جز   جراميL-1. 

 الجهاز:

(. كاشي أشعة فوق البنبسجية  يات FIAlab-3500 instrument, USA) SIAنظاج  
 15 فلورو  ومي  كيمياري.

ويجيير   SIA. ييتحكج حاسييو  شخ ييي فييي وحييدي ALM 3200نميوتا أخييت ةينيية الييي  
. تجر  مرا بة هبات (FIAlab for windows version 5.9.321)اكتسا  البيانات مر برنامب 

 UV-Visibleالمحليييييول ومقيييييييات ضييييييو  الطيييييييي باكشييييييعة فييييييوق البنبسييييييجية ةليييييه جهيييييياز 
Spectrophotometer Ultrospec (model 2100 pro). 

 21 تحضير العينات:

 محلول ةقار نموتجي:
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ةييييه طريييييق يتابيييية  L-1جييييز   جرامييييي  1-11× 1نمييييوتجي مخييييزوه  TRيحضيييير محلييييول  
ملليلتير مييا  مقطير. تحضير محالييل متتابعيية يومييًا ةيه طريييق  51جيج ميه ةقيار نقييي فيي  1.500

 التخبيي الملرج.

 .L-1جز   جرامي  1-11×  1 – 11-11×  1محاليل التش يل المستخدمة هي في حدود  

 5 تحضير محاليل الحقه:

ملليلتييير  2مجييج   111ه )كييل منهيييا محتييو  ةلييي ®Tramdolأمبيييوالت  11تخلييط مكونييات  
tramadol hydrochloride  تحضر 2-11×  1.0ماري(. يحضر مكافئ محلول  اسج تاج يله .

 .L-1جز   جرامي  5-11×  1 – 4-11×  1محاليل التش يل بالتخبيي المتتابر في مدل 

المقترحييية لتحدييييد العقييييار المبحيييو  فيييي كيييل تركييييز. يحسيييي   SIA-CLتسيييتخدج الطريقييية  
 11 متوسط النس  المروية للسترجاةات باستخداج رسج بياني للمعايري.

 منحنه المعايري:

 .TRتحت الشروط المهله نح ل ةله منحنه المعايري مه أجل تحديد  

تركيييز محالييييل مقابييل  CLنقيياط تجريبييية الرسيييج البييياني المتعلييق بشييدي  0يرسييج بيانيييًا ةنييد  
العقار المختبري. نح ل ةله ارتباةيات اليتروي المتوسيطة بعيد سيبط ةينية ميه هيلو نسيخ. يسيتخدج 

 15 ارتداد خطي تقليد  مه أجل تهيرة المنحنه.

 في كتلة وأمبوالت: tramadol hydrochlorideالتحديد الكمي مه أجل 

نقي. بتلت يخضر شكل في شكل  TRتعطي الطريقة المقترحة نتارب جيدي مه أجل تحديد  
بواسيييطة طريقييية  TRملليلتيير( لتحلييييل محتيييول  2ملليييي جيييج   Tramadol® 111جرةتييس الدواريييية )

AuONPs-SIA CL  2المحسنة المقترحة. تقدج النتارب في الجدول. 

 AuONPsluminol/potassium 21باستخداج نظاج  TR: بيانات اكدا  الناتجة مه تحديد 2جدول 
ferricyanide  

 القيمة التحليلية الخوا 
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Lمدل خطي، جز   جرامي 
-1 1  ×11-0 -1  ×11-2 
Lحد الكشي، جز   جرامي 

-1  5.5  ×11-11 
Lالحد الكمي، جز   جرامي 

-1 1  ×11-0 
 5524.15 االةترا  ةله اجحداهي 

 55.10 االنحدار
RSD = 1.5 (0٪ )العدد٪ 

 r 1.0005معامل االرتباط، 
 SIA AuO/NPs-luminol-potassiumحقييه  CLباسييتخداج كشيي  TR: تحديييد 5جيدول 

ferricyanide في شكل نقي وأشكال جرةة 

 العينة

 المأخوت
تركيز 

اللوغاريمت 
جز   

Lجرامي 
-1 

 الموجود
٪ 

للسترجا
 ع

مهال 
 مقاره

 Fاختبار  tاختبار 
٪

RSD 

     00.0 4.00 0 شكل نقي
 4.5 4.20 00.5     
 4 2.04 00.4     
 2 0.00 00.4     
 0 5.02 00.5 00.

4 
1.0 

1.02 
(2.224*) 

2.51(5.15)
* 

1.5 

 5 5.05 00     
 5 5.05 04.4     
 5 2.04 00.5     
 2 1.04 00     

  ٪لمتوسييييط
SD 

00.5      
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1.5  
     0  0 العدد

     1.5  1.10 التبايه
٪SE 1.15  1.2     

Tramadol

® 
مجييييييييييييج  111

 ملليلتر 2

4 2.00 0.00     

 2 0.00 00.5     
 0 5.02 00.5     
 5 5.05 04.0     
 5 5.05 04.5     
 5 2.05 04.5     

  ٪لمتوسييييط
SD 

 00

1.2 
     

      0  العدد
      1.50  التبايه

٪SE  1.20   2.21(2.224)
* 

1.25(5.15) 1.2 

 Abdelates et al., J. Pharm. Biometh. Anal., 29, 835-842سيجل  
فيييي  tramadol hydrochlorideتحديييد  ييييات الضيييو  الطيبيييي الحركيييي ميييه أجيييل  (2002)

 مستحضرات  يدالنية.

 )انظر المهال المقاره(. 5تتكر أيضًا النتارب المقارنة لهتا الدراسة في الجدول  

نب لة أو السمات المكتشبة في الو ي السابق، ةنا ر الحماية والرسومات  د ت با، م  5 
 في اتحاد، مادي جدرات االختراع في أشكال متباينة منس.
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عناصر الحماية
 porous noble metalطريقة من أجل تحضير جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية ) -1

oxide nanoparticles:تشتمل على الخطوات التالية ،) 
 (Olea Europaeaثمرة الزيتون األوروبي )تحضير خالصة  أ( 
 (Acacia Niloticaتحضير خالصة السنط النيلي ) ب( 
( وخالصة السنط النيلي Olea Europaeaخلط خالصة ثمرة الزيتون األوروبي ) ج(  5 
(Acacia Niloticaمن أجل تحضير خالصة مختلطة ) 
 توفير محلول مائي محتوي على مركب فلز نبيل مذاب فيه د( 
 خلط الخالصة المختلطة الناتجة في خطوة )ج( والمحلول المائي من خطوة )د( ه( 
 ( في الخليط من خطوة )ه(sodium chlorideتقطير محلول كلوريد صوديوم ) و( 
 10 تجفيف الخليط، يفضل في الهواء أو بالشفط، و ز( 
نو أكسيد مئوية، للحصول على جسيمات نا°000إلى  100تكليس عند درجة حرارة بين  ح( 

 (.porous noble metal oxide nanoparticlesفلز نبيل المسامية )
 
، حيث الخالصة المختلطة الناتجة في الخطوة )ج( تحتوي على 1طريقة طبقاً لعنصر الحماية  -2

 15 دائرية خماسية. tripenoidsو/أو  oleicأحماض 
 
 porousد فلز نبيل المسامية )، حيث جسيمات نانو أكسي2أو  1طريقة طبقاً لعنصر الحماية  -3

noble metal oxide nanoparticles تتكلس بعد التجفيف، يفضل عند درجة حرارة بين )
 مئوية.°050إلى ° 300

 20 
طريقة طبقاً ألي عنصر حماية سابق، حيث يجري تحضير خالصة ثمرة  الزيتون األوروبي  -4
(Olea Europaea بإضافة ماء مزال التأين أو مقطر إلى )( ثمرة الزيتون األوروبيOlea 

Europaea.يفضل طحن ثم ترشيح الخالصة ،) 
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طريقة طبقاً ألي عنصر حماية سابق، حيث يجري تحضير خالصة ثمرة السنط النيلي  -5
(Acacia Nilotica( بإضافة ماء مزال التأين أو مقطر إلى ثمرة السنط النيلي )Acacia 

Nilotica الخالصة.(، يفضل طحن ثم ترشيح 
 
 Olea 5طريقة طبقاً ألي عنصر حماية سابق، حيث تخلط خالصة ثمرة الزيتون األوروبي ) -6

Europaea( وخالصة السنط النيلي )Acacia Nilotica 1: 5( في مدى نسب خلط وزن من 
 .3: 1، أو 1:1، 1: 3، 3: 0، يفضل في نسب من 5: 1إلى 

 
 الفلز النبيل من الذهب أو الفضة.طريقة ألي عنصر حماية سابق، حيث ينتقى  -0
 10 
 .chloroauric، حيث مركب الفلز النبيل هو حمض 6طريقة لعنصر الحماية  -8
 
طريقة طبقاً ألي عنصر حماية سابق، حيث المحلول المائي المذكور في الخطوة )د( يشمل  -0

 (Cetyl trimethylammonium bromide (CTAB.)أيضاً منشط سطح، يفضل )
 15 

( porous noble metal oxide nanoparticlesات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية )جسيم -10
: 10، حيث متوسط مقاس الجسيم في حدود 0إلى  1محضرة بالطريقة من أي عنصر حماية 

 نانومتر. 40نانومتر، يفضل أكثر  60: 20نانومتر، يفضل إلى  100
 

( le metal oxide nanoparticlesporous nobجسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية ) -11 20 
 noble metal oxide، حيث جسيمات نانو أكسيد فلز النبيل )10طبقًا لعنصر الحماية 

nanoparticles.جوهرياً في شكل كروي أو قضبان ) 
 

( porous noble metal oxide nanoparticlesجسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية ) -12
 porous 25، حيث جسيمات نانو أكسيد فلز النبيل المسامية )11و  10طبقًا لعنصر الحماية 

noble metal oxide nanoparticles جم.2م150إلى  0005( لها مساحة سطح / 
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( porous noble metal oxide nanoparticlesجسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية ) -13
 porousالنبيل المسامية ) ، حيث جسيمات نانو أكسيد فلز12إلى  10طبقًا لعنصر الحماية 

noble metal oxide nanoparticles جم.3سم 000-000001( لها حجم ُسّم/ 
 

 porous noble metal oxide 5استخدام جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية ) -14
nanoparticles في تطبيق تحليل حفزي، إلكتروني،  13إلى  10( طبقًا لعنصر الحماية

 ي، طاقة، بصري، بيئي، تقني حيوي أو طبي.تصويري، حس، فوتون
 

 porous noble metal oxideاستخدام جسيمات نانو أكسيد فلز نبيل مسامية )  -15
nanoparticles 14( طبقًا لعنصر الحماية( حيث تستخدم جسيمات النانو ،nanoparticles ) 10 

 .hydrochloride Tramadolفي طريقة حقن متتابع آلي لتحديد الوميض الكيميائي من أجل 
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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 
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