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 يتضمن أليا  نانو نشوية

Method of preparing a nanocomposite film 

including starch nanofibers 

االخــ ا  الــال  بىريقــة لتعليــق غشــاء   يتعلــق :امللعــص[57]   

( يتضــمن أليــا  نــانو nanocompositeل كيبــة نــانو  

نشوية تتضمن حتضري أليا  نانو من النشا  خلـ  أليـا    

نانو النشـوية مـع عقـار لتشـكيل خلـي  أو    مـافة مـاء        

ــافة     ــا     مـــــــ ــو  مـــــــ ــوفري  لـــــــ ــي  لتـــــــ  ىل اخللـــــــ

hydrochloric acid HC1و )glycerol لـو    ىل احمل

املــا   لتــوفري خلــي  قــا   بقــاء اخللــي  الثــان    حــو  

ماء  وجت يـف اخللـي  الثـان  لتشـكيل غشـاء ل كيبـة       

( يتضمن أليا  نانو نشوية. قـد  nanocompositeنانو  

. carboxylicيكو  العقار هو عقار يتضمن جمموعات 

(. قد AsA) acetyl salicylic acidقد يكو  العقار 

نـانو أو غشـاء    AsAء ل كيبة نشـا/  يكو  الغشاء غشا

(. ،كــن اســتعدام  nanocompositeل كيبــة نــانو   

( كمادة حاملة nanocompositeغشاء ل كيبة نانو  

 للعقار  وبالتال   حتسن توصيل العقار.
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 نشويةألياف نانو تضمن تركيبة نانو يلغشاء طريقة لتحضير 

METHOD OF PREPARING A NANOCOMPOSITE FILM INCLUDING 

STARCH NANOFIBERS 

الوصف الكامل  
 خلفية االختراع

 نشا/ عقار.بالتكنولوجيا النانوية، وتحديدًا بتخليق تركيبة نانو الحالي يتعلق االختراع  
مستخدمة في العقاقير الدوائية البترو  العلى  المعتمدةبوليمرات ال تستبدا هناك حاجة ال 
درس الباحثون مؤخرًا،  البيئة.تأثير االعتماد على البترو  على العجز في الموارد الحفرية و بسبب 

مشتقات في اتستبدا   chitosan ،chitin ،pectinالنشا، الموارد الطبيعية، المتجددة بما فيها  مكانيةإ 5 
السلعة الغذائية األكثر  يعد النشا هتمن بين جميع الموارد الزراعية،  .نحال غير القابلة لالالبترو  
حتى جلوكوز ال مائي، وحدة تكرار لكل  hydroxylمجموعتين أكثر من تحتوي النشا على وفرة. 

 ربط تشابكي.عامل أو  polyolتسواء يمكن اتحادها مع 
 إن أقرب حاالت التقنية الصناعية المتعلقة بموضوع اإلختراع هي الوثائق التالية:       
 10   م2004مارس  23الصادرة بتاريخ  6,709,526براءة اإلختراع األمريكية رقم       (أ)

 ( ومن معه؛Bailey)بيلي 

 26بتاريخ  منشورال A10021026/2012م طلب براءة اإلختراع األمريكية رق (ب)
 ( ومن معه؛Glenn جلن  ) والعائد م2012 يناير

 1بتاريخ  منشورال A10048769/2012م طلب براءة اإلختراع األمريكية رق)ج(     
 15 ( ومن معه؛Sivik تسيفيك  ) والعائد م2012 مارس

بيَّد أن الوثائق المذكورة جميعها ال تعد منفردة أو مجتمعة كاشفة عن موضوع اإلختراع 
أن الوثيقة )أ( تكشف عن تركيب نشاء مناتسب لصنع ألياف أو أغشية قد يضاف  الراهن إذ

            إليها حمض الهيدروكلوريك أو الجليسرو  كمادة تساعد على مرونة الهيدروكسيل 
 (hydroxyl plasticize  إاّل أنها تخفق وتفشل في الكشف عن محلو  مائي يشتمل على )
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دواء وتفشل في الكشف عن تكوين ألياف نانوية من النشاء يمكن فيما بعد جمعها مع 
 (.  filmحمض الهيدروكلوريك و الجليسرو  لتشكيل غشاء ) 

زايا اإلختراع وبنطبق األمر على الوثيقتين األخرتين )ب( و )ج( حيث يرد بالتفصيل م
  .مقارنة بحالة التقنية السابقة وكيفية التغلب على الصعوبات السابقة 

 5 الوصف العام لالختراع

بالتالي، هناك حاجة إلى طريقة لتخليق تركيبة نانو تتضمن ألياف نانو نشوية لحل  
 المشكالت المذكورة أعاله.

فكما تقدم فإن الصعوبات السابقة التي وردت في أقرب حاالت التقنية الصناعية السابقة         
)الوثائق )أ( و )ب( و )ج(( زمنها على تسبيل المثا  اإلخفاق في الكشف عن محلو  مائي يشتمل 

كيل حمض الهيدروكلوريك و الجليسروللتشعلى دواء وتكوين ألياف نانونية من النشاء يضاف إليها  10 
غشاء، أو كما جاء في الوثيقة )ب( التي تطرقت إلى الكشف عن تركيب عناية شخصية          

 (personal care composition )  في صورة مادة مكونة من تركيب شبكي وألياف حيث تشتمل
أن  األلياف على مادة متبلمرة ذائبة، قد تكون النشاء فيما تكون المادة الملونة هي الجليسرين، إالّ 

 هذه الوثيقة أيضًا لم تأت على ذكر ألياف نانوية ومحلو  مائي يشتمل على دواء.
وينطبق األمر على الوثيق )ج( التي أخفقت في التوصل إلى الكشف عن محلو  مائي          15 

حمض الهيدروكلوريك توحيدها مع يشتمل على دواء وتكوين ألياف نانوية من النشاء يمكن فيما بعد 
 رو  لتشكيل غشاء.و الجليس
ألياف تحضير على  تضمن ألياف نانو نشويةتركيبة نانو يلغشاء طريقة لتخليق مل تتش 

ماء إلى الخليط خليط أو ، إضافة ألياف نانو النشوية مع عقار لتشكيل نانو من النشا، خلط 
إلى المحلو  المائي لتوفير  glycerolو hydrochloric acid (HC1)محلو  مائي، إضافة لتوفير  20 

تركيبة نانو لغشاء الخليط الثاني لتشكيل ماء، وتجفيف بقاء الخليط الثاني في حوض ، خليط ثان
قد يكون العقار . carboxylicمجموعات عقار يتضمن قد يكون العقار . نانو نشويةألياف يتضمن 

acetyl salicylic acid (AsA) . نشا/ تركيبة لغشاء قد يكون الغشاءAsA  تركيبة لنانو أو غشاء
 تحسين توصيل العقار.وبالتالي، كمادة حاملة للعقار، يمكن اتستخدام غشاء لتركيبة نانو نانو. 

تستتضح هذه السمات وتسمات أخرى لالختراع الحالي بسهولة عند االتستعراض اإلضافي   25 
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 للمواصفة والرتسومات التالية.

 شرح مختصر للرسومات

 .amyloseكيميائي ألجل البناء اليوضح  1شكل  
 .amylopectinكيميائي ألجل البناء اليوضح  2شكل  
 5 مستويات العقار في دم اإلنسان.مخطط يوضح  3شكل  
 scanning)مخطط مجهري إلكتروني ماتسح صورة مجهرية فوتوجرافية ليوضح  4شكل  

electron micrograph) (SEM)  ألجلacetylsalicylic acid (AsA). 
عملية / نشا نانو قبل AsAلغشاء تركيبة  SEMصورة مجهرية فوتوجرافية يوضح  5شكل  
 .AsAإطالق 
/ نشا نانو بعد AsAلغشاء تركيبة  SEMصورة مجهرية فوتوجرافية )أ( يوضح 6شكل   10 
 .1عند رقم هيدروجيني طالق اإلعملية 
/ نشا نانو بعد AsAلغشاء تركيبة  SEM)ب( يوضح صورة مجهرية فوتوجرافية 6شكل  
 .7طالق عند رقم هيدروجيني اإلعملية 
/ نشا نانو AsAغشاء تركيبة من  ذي تم إطالقهال( ٪)وزن  AsAتفاوت يوضح  7شكل  

 15 مقابل الزمن عند أرقام هيدروجينية مختلفة.
/ نشا نانو AsAغشاء تركيبة من  AsAألجل  (D)معامل االنتشار تفاوت يوضح  8شكل  
 مئوية.°37أرقام هيدروجينية مختلفة وعند عند عكس الزمن مقابل 

 تشير رموز مرجعية مشابهة إلى تسمات مقابلة باتستمرار في الرتسومات المرفقة. 

 الوصف التفصيلي:

تشتمل طريقة لتخليق غشاء لتركيبة نانو يتضمن ألياف نانو نشوية على تحضير ألياف   20 
، خلط ألياف نانو النشوية مع عقار لتشكيل خليط أو ، ألياف نانو نشويةلتشكيل  نانو من النشا

 إلى glycerolو hydrochloric acid (HC1)إضافة ماء إلى الخليط لتوفير محلو  مائي، إضافة 
، بقاء الخليط الثاني في حوض ماء، وتجفيف الخليط الثاني المحلو  المائي لتوفير خليط ثان

قد يظل الخليط الثاني في حوض الماء لمدة ركيبة نانو يتضمن ألياف نانو نشوية. لتشكيل غشاء لت
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مئوية. يمكن تحضير ألياف النانو النشوية عن طريق °90 حوالي دقيقة عند درجة حرارة 20حوالي 
إذابة النشا في ماء مغلي تحت شروط التقليب الشديد لتوفير محلو  نشا مائي، إضافة كحو ، 

 حوالي إلى محلو  النشا المائي لتوفير خليط، وبقاء الخليط عند درجة حرارة ethanolمثال، 
من ضنانو الذي يتالنانو النشوية من غشاء تركيبة المئوية لمدة حوالي تساعة. قد يكون أللياف 90°

ميكرون. قد يكون العقار عقار يتضمن مجموعات  5أقل من  ضألياف نانو نشوية عر  5 
carboxylicار . قد يكون العقacetyl salicylic acid (AsA) /قد يكون الغشاء غشاء تركيبة نشا .

AsA أو غشاء لتركيبة نانو. يمكن اتستخدام الغشاء لتركيبة نانو كمادة حاملة للعقار، وبالتالي،  نانو
 تحسين توصيل العقار.

" إلى ليفة لها قطر بين (nanofiber)حسب االتستخدام هنا، يشير المصطلح "ليفة نانو  
" هي مادة صلبة متعددة األطوار (nanocomposite)نانومتر. إن "تركيبة نانو  100و 1حوالي  10 

 1، مثال، بين حوالي (nm)نانومتر  100ُبعد واحد أقل من  على األقل حيث يكون ألحد األطوار
هو  (amylum)" أو نشاء (starch)نانو متر. حسب االتستخدام هنا، المصطلح "نشا  100و
ecarbohydrat كبير من وحدات الجلوكوز  دتتكون من عدn)5O10H6(C  تشترك معها روابط

glycosidic يحتوي .polysaccharide  ،من  ٪وزن  25إلى  20على نوعين من الجزيئات
amylose  أ(( و1)شكل(من  ٪وزن  80إلى  75amylopectin  ( اعتمادًا على 1متفرع )شكل)ب( 15 

 أصل النبات.
يعد اتستخدام النشا كمادة حاملة للعقار أمر مرغوب حيث أن النشا تعتبر مادة متجددة،  

غير تسامة، قليلة التكلفة، وتعد بوليمر قابل لالنحال  الحيوي. على الرغم من ذلك، تم تقييد 
اتستخدام النشا كمادة حاملة للعقار في الماضي بصورة عامة بسبب عاملين، حب الماء واالنحال  

يمي السريع. اكتشف المخترعون الحاليون أن هذه المشكالت يمكن تجنبها عن طريق مزج اإلنز  20 
النشا مع المقوم النشط، كما يتم الوصف هنا. كما يتم الشرح بالتفصيل في األمثلة أدناه، يؤدي 

( عند ٪وزن  70)أكثر من  AsAإلى إطالق المتزايد ألجل  AsAاتستخدام غشاء تركيبة نانو نشا/ 
تساعة. يتضح أن هذه النتيجة مرضية ويمكن تطبيقها في نطاق  76خال  فترة  7روجيني هيد رقم

. يمكن اتستخدام ألياف نانو النشوية carboxylicواتسع من العقاقير التي تحتوي على مجموعات 
 25 وتركيبة ألياف نانو النشوية/ العقار كمادة تغليف وكمادة حاملة للعقار.

ألوتساط المعدية المائية المختلفة. لُيعتقد أن ألياف نانو النشوية لها القدرة على االتستجابة  
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على تسبيل المثا ، تنكمش ألياف نانو النشوية في الوتسط الحمضي حتى تتم حماية العقار من 
العقار.  تأثير حمض المعدة، لكنها تتمدد في وتسط األمعاء )وتسط االمتصاص( حتى يتم إطالق

للغاية ومفيد جدًا في التحكم بجرعة العقار. إضافيًا، تنحل ألياف نانو  ئر هذا التأثير مفاجيعتب
 النشوية بالتدريج، مما يسهل إفراز العقار المتوقع والثابت لفترة زمنية طويلة.

تكون ألياف نانو النشوية "خضراء" أو آمنة وغير ضارة بالبيئة. إضافيًا، توفر ألياف نانو   5 
تقنيات فعالة طبيًا للتحكم بكمية وتكرار إطالق جرعات العقار في مريض. في العديد من النشوية 

مخطط مستويات العقار في  3األمثلة، اإلطالق المتحكم به للعقار يعد أمر مرغوب. يوضح شكل 
 الدم الناتجة عن أشكا  متعددة للجرعة.

نانو نشوية وغشاء لتركيبة  تستوضح األمثلة التالية إضافيًا عملية التخليق لصنع ألياف 
 10 نانو.

 1مثا  
 تحضير ألياف نانو من النشا

ملليلتر من  100جم من نشا جافة مع  8ملليلتر، يتم خلط  100في كوب صيدلي تسعته  
 مطلق إلى هذا المحلو  ethanolملليلتر من  30الماء المغلي مع التقليب بشدة. بعد ذلك، يضاف 

 15 مئوية لمدة تساعة.°90ناتج عند الخليط البعدئذ . ُيحفظ المائي
 2مثا  

 / نشاAsAتحضير أغشية لتركيبة نانو 
ملليلتر من ألياف نانو من نشا جافة  20ملليلتر، يتم خلط  100في كوب صيدلي تسعته  

ملليلتر من ماء مقطر.  20جم( ثم  0.1) Acetylsalicylic acid(AsA)مع كمية معروفة من 
( معًا إلى هذا المحلو  50٪) glycerolملليلتر من  2عياري( و 0.1) HC1ملليلتر من  3يضاف  20 

دقيقة ثم ُيصب على طبق  20مئوية في حوض ماء لمدة °90الخليط عند  هذا المائي. ُيحفظ
Teflon  تساعة. ُيزا  الغشاء بالتقشير وُيغسل عدة مرات مع  48ليجف عند درجة حرارة الغرفة لمدة

chloroform  إلزالةAsA تخلف )غير المتفاعل(.الم 
 3مثا  

 25 تحديد خصائص تركيبة ألياف نانو النشوية
 scanning)/ نشا، ُيستخدم فحص مجهري إلكتروني ماتسح AsAلتأكيد بناء تركيبات نانو  
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electronic microscopy) (SEM)  بعد عملية اإلطالق. ُيستخدم و لتحديد شكل تسطح الغشاء قبل
لتحديد  (TEM) (transmission electronic microscopy)فذ ني الناو الفحص المجهري اإللكتر 

عن طريق التنظير الطيفي  ذي تم إطالقهال AsAالبناء الداخلي لجسيمات نانو. يتم التحكم في 
 ق البنفسجية.و لألشعة المرئية ف

. يعتبر تصوير SEMعن طريق  نشا/ AsAيتم التحقق من شكل تسطح غشاء تركيبة نانو   5 
SEM  هو الطريقة األكثر بديهية إلظهار أشكا  تسمات تسطح تركيبة نانوAsA /قبل وبعد  نشا

حيث يكون للجسيمات الخاصة نقي  AsAيمثل المخطط المجهري ألجل  4شكل  عملية اإلطالق.
ركامات لها أحجام مختلفة متجمعة في في شكل عصا خشبية  يشكل وتد شكل بلوري نموذجيبه 

لغشاء لياف النموذجية األيوضح الذي  SEMالمخطط المجهري  5يصور شكل  .بأحجام مختلفة
أقطار وأن هذه األلياف لها  قالبالفي موزعة انو ألياف نن أالذي يوضح / نشا، AsAتركيبة نانو  10 

خدوش كسور، ال ُيظهر هذا الشكل كما تم العرض في تسطح الغشاء النشوي متر. رو يكم 5أقل من 
 أو تجاويف.

/ نشا بعد AsAتركيبة نانو لغشاء  SEM المجهرية صورال)ب( 6)أ( و6توضح األشكا   
في كل من الرقم على التوالي.  7ورقم هيدروجيني  1عملية اإلطالق عند رقم هيدروجيني 

، تي لم يتم إطالقهاال AsAالمادة المتخلفة من ركامات  ُتالحظ على السطح ،7و 1الهيدروجيني  15 
 AsAتفاوت  1يوضح جدو  . 7رقم الهيدروجيني لألوتساط لايكون وتكون أكثر وضوحًا عندما 

يكون التركيز  زمن عند رقم هيدروجيني مختلف.المقابل / نشا AsAتركيبة نانو من  ذي تم إطالقهال
 (.تساعات من الزمن Tالكتلة المطلقة عند هو  tmمجم،  om =7.843) ٪وزن  1.96المبدئي 

 1جدو  
 رقمال

 7   5  3  1 نييالهيدروج

الزمن 
 )مجم( tm ()تساعة

AsA  تم
إطالقه 
 (٪)وزن 

tm )مجم( 

AsA  تم
إطالقه 
 (٪)وزن 

tm )مجم( 

AsA  تم
إطالقه 
 (٪)وزن 

tm )مجم( 

AsA  تم
إطالقه 
 (٪)وزن 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر
1 2.733 34.85 2.951 37.631 2.904 37.027 2.879 36.702 
2 2.913 37.14 3.013 38.419 2.948 37.593 3.029 38.614 
3 3.114 39.71 3.107 39.609 2.976 37.941 3.086 39.348 
4 3.333 42.492 3.171 40.434 2.998 38.235 3.148 40.14 
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24 4.005 51.068 3.444 43.908 3.067 39.111 3.223 41.089 
27 4.018 51.233 3.469 44.237 3.26 41.567 4.009 51.118 
48 4.025 51.319 4.052 51.665 3.291 41.961 4.208 53.658 
52 4.403 56.141 4.209 53.662 3.321 42.343 4.427 56.447 
72 4.517 57.586 4.326 55.161 3.422 43.625 5.093 64.93 
76 4.657 59.38 4.389 55.965 3.466 44.191 5.523 70.423 

 5مثا  
 / نشاAsAغشاء تركيبة نانو تم إطالقه من  AsAألجل مالحظات عامة 

مقابل الزمن في  / نشاAsAغشاء تركيبة نانو من  AsAألجل طالق اإلديناميكية ظهر ت 
عند أرقام  ٪اإلطالق بالوزن مما يوضح بشكل بياني، البيانات  7يوضح شكل . 1جدو  

التي تم  AsAكمية أن تتم مالحظة ، بحثفي هذا الوفقًا للبيانات الناتجة هيدروجينية مختلفة.  5 
المنطقة تتميز بمنطقتين هامتين.  / نشاAsAتركيبة نانو من في األوتساط الحمضية إطالقها 
يزيد في األوتساط الذي تم إطالقه  AsAأن تشير إلى ُتالحظ أثناء الساعات األولى، األولى، 

عملية اإلطالق  تساعة من 76و 4الواقعة بين  تشير المنطقة الثانيةبصورة كبيرة بمرور الوقت. 
ديناميكية  بأنه من المحتمل أنتتميز المنطقة األولى جدًا.  بطيئةاإلطالق ديناميكية أن إلى 

ترجع المنطقة  ./ نشاAsAغشاء تركيبة نانو  على تسطح AsAإطالق رجع إلى ت ةاإلطالق العالي 10 
ألجل الوهمية  خطيةالبتتميز هذه المنطقة النسيج البيني للنشا. المدمج في  AsAالثانية إلى إطالق 

AsA  .1.96التركيبة التي تحتوي على ، محايدعند رقم هيدروجيني الذي تم إطالقه بمرور الوقت 
يتم بالتالي عملية اإلطالق، من تساعة  30بعد  خطيةظهر انحراف موجب من التُ  AsAمن  ٪وزن 

 / نشاAsAتركيبة نانو التغيير المحتمل لموقع يرجع االنحراف المفاجيء إلى خلق منطقة ثالثة. 
في هذه  AsAيمكن إطالق كمية ضخمة من عند رقم هيدروجيني محايد. في هذه الحالة،  15 

 .حاالتال
 6مثا  

 / نشاAsAغشاء تركيبة نانو خال   AsAتسلوك انتشار 
النسيج البيني العقار من ديناميكية إطالق من الضروري دراتسة لفهم تسلوك االنتشار،  

العقار الذي ينطلق من يجب أن يكون حيث  Linُيستخدم نموذج لتحقيق هذه الغاية، للبوليمر.  20 
. لبوليمرادعامة كمية العقار المبدئية المدمجة في من  ٪وزن  60من أدنى النسيج البيني للبوليمر 

تتوافر غشاء بوليمري. لالنتشار من  Fickianنموذج تتبع ديناميكية اإلطالق في هذه الحالة، 
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 :(Eq. (1)) 1المعادلة على أنها من هذا النموذج المعادلة الناتجة 
𝑀𝑡

𝑀𝑜
= 𝐾√𝑡  (1) 

تسمة هو  kتساعات،  (t)هو الجزء المقتطع من العقار الذي تم إطالقه أثناء  o/MtMحيث يكون 
وفقًا للعالقة ، Dيمكن حساب قيمة معامل االنتشار، اإلطالق.  معد ثابتة لكل عينة متصلة مع 

 5 :التالية

𝐾 = 4 × √
𝐷

𝜋×𝑙2
  (2) 

ُيحسب ميكرومتر.  185تسمك يساوي كمتوتسط المأخوذ في هذا العمل تسمك الغشاء يكون  lحيث 
 (:2( والمعادلة )1اتحاد المعادلة )( الناتجة من 3المعادلة )معامل االنتشار من 

𝐷 =
0.196×𝑙2

𝑡
[
𝑀𝑡

𝑀0
]
2

  (3) 

ادة تسطح المعلى  AsAسيمات جوُتغسل النظام الدائم عند الوصو  إلى  Dو kتتحدد قيم   10 
 ديناميكية تماماً ويعكس معنى عكس الزمن مقابل  Dنمط المنحنيات يكون ل في هذه الحاالت،كليًا. 
سوب من المحمقابل عكس الزمن  Dتفاوت  8يوضح شكل  داخل المادة.ماء / AsA محلو 
يزيد  (D)معامل االنتشار ُيالحظ أن  ( في المنطقة الثانية.3المعادلة )باتستخدام  7شكل بيانات 
/ AsAغشاء تركيبة نانو لالنتشار من تمامًا  Fickianالنموذج يؤكد هذا االتستنتاج  .t/1مع خطيًا 
حيث المنطقة الثانية من عملية اإلطالق عمل البحث على من الممكن . في ضوء هذه النتيجة، نشا 15 

 2يوضح جدو   بظاهرة االنتشار فقط.ُتحكم ديناميكية اإلطالق و  دائمالنظام اليتم الوصو  إلى 
عند أرقام عكس الزمن مقابل  / نشاAsAغشاء تركيبة نانو المنتشر من  AsAمعامل انتشار 

 .٪وزن  1.96يكون التركيز المبدئي هيدروجينية مختلفة. 
 2جدو  

 
 الهيدروجيني الرقم

1 3 5 7 

الزمن 
 )تساعة(

 زمن /1
 (1-اعة)تس

(
𝑚𝑡

𝑚0

)
2

 
D 

/ 2ميكرومتر)
 تساعة(

(
𝑚𝑡

𝑚0

)
2

 
D 

/ 2رميكرومت)
 تساعة(

(
𝑚𝑡

𝑚0

)
2

 
D 

/ 2)ميكرومتر
 تساعة(

(
𝑚𝑡

𝑚0

)
2

 
D 

/ 2)ميكرومتر
 تساعة(

1 1 0.121 811.68 0.142 952.55 0.137 919.66 0.135 905.59 
2 0.5 0.138 462.86 0.147 493.05 0.141 472.92 0.149 499.75 
3 0.33 0.158 349.76 0.157 347.55 0.144 318.77 0.155 343.12 
4 0.25 0.181 303.54 0.163 273.36 0.146 244.85 0.161 270 
24 0.042 0.261 73.53 0.193 54.38 0.153 43.11 0.169 47.57 
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27 0.037 0.262 65.03 0.196 48.65 0.173 42.94 0.261 64.78 
48 0.021 0.263 37.05 0.267 37.61 0.176 24.79 0.288 40.57 
52 0.019 0.315 40.15 0.288 36.71 0.179 22.82 0.318 40.53 
72 0.014 0.332 31.18 0.304 28.55 0.190 17.84 0.422 39.63 
76 0.013 0.353 30.78 0.313 27.3 0.195 17.03 0.496 43.25 

على التجسيدات الموصوفة أعاله، لكنه يشمل أي يجب فهم أن االختراع الحالي ال يقتصر  
 وجميع التجسيدات في نطاق عناصر الحماية التالية.
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عناصر الحماية
 ألياف نانو نشوية تشمل:يتضمن  (nanocomposite) طريقة لتحضير غشاء لتركيبة نانو -1

 من ألياف نانو نشوية ومركب عقار؛توافر محلول مائي يتض 
 إلى المحلول المائي لتشكيل خليط، glycerolو hydrochloric acid (HC1)إضافة  
 في حوض ماء؛ ووضع الخليط  
 5 .نشوية (nanocomposite) غشاء لتركيبة نانوتجفيف الخليط لتشكيل  

 
طبقًا  يتضمن ألياف نانو نشوية (nanocomposite) طريقة لتحضير غشاء لتركيبة نانوال -2

نقل الخليط إلى طبق وبقاء الخليط على يشتمل تجفيف الخليط على ، حيث 1لعنصر الحماية 
 ساعة. 48الطبق عند درجة حرارة الغرفة لمدة حوالي 

 10 
يتضمن ألياف نانو نشوية طبقًا  (nanocomposite) الطريقة لتحضير غشاء لتركيبة نانو -3

المحلول المائي في حوض الماء ية ويبقى مئو °90يبقى حوض الماء عند  ، حيث1لعنصر الحماية 
 دقيقة. 20لمدة 

 
يتضمن ألياف نانو نشوية طبقًا  (nanocomposite) الطريقة لتحضير غشاء لتركيبة نانو -4 15 

النشا في ماء مغلي عن طريق إذابة  نشويةالألياف نانو يتم تحضير  ، حيث1لعنصر الحماية 
وبقاء الخليط إلى محلول النشا المائي لتوفير خليط،  ethanolإضافة محلول نشا مائي، لتوفير 

 .تقريبًا لمدة ساعة مئوية°90 درجة حرارةعند 
 
يتضمن ألياف نانو نشوية طبقًا  (nanocomposite) الطريقة لتحضير غشاء لتركيبة نانو -5 20 

 (nanocomposite) في غشاء تركيبة نانو نانو النشويةلياف يكون أل ، حيث1لعنصر الحماية 
 نانومتر. 100و 1قطر بين 

 
يتضمن ألياف نانو نشوية طبقًا  (nanocomposite) الطريقة لتحضير غشاء لتركيبة نانو -6

 25 ساعة. 48لمدة عند درجة حرارة الغرفة ُيجفف الخليط  ، حيث1لعنصر الحماية 
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يتضمن ألياف نانو نشوية طبقًا  (nanocomposite) الطريقة لتحضير غشاء لتركيبة نانو -7
 .carboxylicمجموعة يتضمن العقار  ، حيث1لعنصر الحماية 

 
يتضمن ألياف نانو نشوية طبقًا  (nanocomposite) الطريقة لتحضير غشاء لتركيبة نانو -8

 acetyl salicylic acid (AsA). 5 هو يكون العقار ، حيث1لعنصر الحماية 
 
نشا ناتج بواسطة الطريقة وفقًا لعنصر  -عقار (nanocomposite) غشاء لتركيبة نانو -9

  .1الحماية 

-١٢-

٦٤١٠



 

  

-١٣-

٦٤١٠



 

  

-١٤-

٦٤١٠



 

  

-١٥-

٦٤١٠



 

  

-١٦-

٦٤١٠



 

  

-١٧-

٦٤١٠



 

  

-١٨-

٦٤١٠



 

  

-١٩-

٦٤١٠



 

  

-٢٠-

٦٤١٠



 

 

-٢١-

٦٤١٠



 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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