ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺷﻬﺎدة ﻣﻨﺢ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
إن ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات اﻻـﺧﺘﺮاع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌـﺎون ﻟـﺪول اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﺳـﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أﺣﻜـﺎم ﻧﻈـﺎم ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع ﻟـﺪول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1999م وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮة ﻓﻲ اﺑﺮﻳﻞ  2000م ﻳﻘـ ـﺮر ﻣﻨــﺢ:
 -1ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﮭﻧدﯾﺔ ،ﺑوﻣﺑﺎئ Indian Institute of Technology Bombay
 -2ﺑﯾﻎ ﺗﯾك اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة Bigtec Private Limited

ﺑـ ـ ـﺮاءة اﺧـ ـﺘﺮاع
ﺑﺮاءاة اﺧﺘﺮاع رﻗﻢGC0010735 :

ﻋـﻦ اﻻـﺧﺘﺮاع اﻟﻤﺴ ـﻤﻰ:ﺑـﻮﻟﻴﻤﺮات اﺳﺘﺸ ـﻌﺎع ﻣﻀ ـﺨﻤﺔ وﺟﻬﺎزاﻻﺳﺘﺸـﻌﺎر ﻟﻬـﺎ و اﻟﻤـ ـﻮدع ﻓﻲ 31/10/2009:م وﻟﻤـ ـﺎﻟﻚ
اﻟ ـﺒﺮاءة اﻟﺤـﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔ ـﺎع ﺑﻜﺎﻣ ـﻞ اﻟﺤﻘـﻮق اﻟـﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬ ـﺎ ﻧﻈ ـﺎم ﺑﺮاءات اﻻ ـﺧﺘﺮاع ﻟ ـﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌ ـﺎون ﻟ ـﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﺗـﻌﺘـﺒﺮ ﻫ ـﺬه اﻟ ـﺒﺮاءة ﺳ ـ ـ ـﺎرﻳ ـﺔ اﻟﻤﻔـﻌ ـ ـﻮل ﻟﻤ ـ ـﺪة ﻋـﺸـ ـ ـ ـﺮﻳ ـﻦ ﻋ ـﺎﻣ ـ ـًﺎ اﻋﺘ ـ ـﺒ ـﺎرًا ﻣﻦ 31/10/2009م  ،وﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺑـﻨـﻬـﺎﻳ ـﺔ 31/10/2029 :م وذﻟﻚ ﺑﺸ ـ ـﺮط ﺗﺴ ـ ـﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳـ ـﻮم اﻟﺴــﻨ ـﻮﻳﺔ ﻟﻠ ـﺒﺮاءة وﻋـ ـﺪم ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ أو ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
ﻷي ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع
م  .ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺰروع

] [12ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع
] [11رﻗﻢ اﻟﺒﺮاءةGC0010735 :
] [45ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة/30 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2019/

رﻗﻢ ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة156522/2019 :
 62/2019ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة/29 :أﻏﺴﻄﺲ2019/

] [21رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ :م ت خ/ب2009/14600/
] [22ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ31/10/2009 :
] [30اﻷوﻟﻮﯾﺔ:
] [33اﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
] [32ﺗﺎرﯾﺦ اﻷوﻟﻮﯾﺔ
] [31رﻗﻢ اﻷوﻟﻮﯾﺔ
اﻟﮭﻨﺪ
2008/10/29
2319
] [72اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻮن -1 :اﻧﯿﻞ ﻛﻮﻣﺎر -2،ﺟﺎﺳﻤﯿﻦ ﺳﯿﻨﮭﺎ -3،ﻓﺎﻧﻲ ﻛﻮﻣﺎر ﺑﻮﻟﯿﻼ
] [73ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻟﺒﺮاءة -1 :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ،ﺑﻮﻣﺒﺎئ ،ﺑﻮاي,ﺑﻤﺒﺎي-
 ،400076 ،076 400ﻣﺎھﺎراﺷﺘﺮا  ،ھﻨﺪ -2،ﺑﯿﻎ ﺗﯿﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺤﺪودة،
)(IIScﻛﺎﻣﺒﻮس,ﻣﻮﻟﺸﺎورام ,ﻓﻠﻮر اس اي دي اﻧﺘﺮﯾﺒﺮﯾﻨﻮرﺷﯿﺐ ﺑﯿﻠﺪﯾﻨﻖ،,
 ،560012ﺑﺎﻧﺠﺎﻟﻮري ،ھﻨﺪ،
] [74اﻟﻮﻛﯿﻞ :ﺑﺴﺎم ادﯾﺐ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﺎﻣﻮن وﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻮن

] [51اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻲ:
;Int. Cl.: C07C 13/605, 13/64; C08F 8/30; C08G 61/00
)C09K 11/06; G01N 21/64 (2006.01
] [56اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
-US 20080085566 A1 (SWAGER et al) 10 April 2008

اﻟﻔﺎﺣﺺ :ﺑﻨﺪر ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺜﺒﯿﺘﻲ

] [54ﺑﻮﻟﯿﻤﺮات اﺳﺘﺸﻌﺎع ﻣﻀﺨﻤﺔ وﺟﮭﺎزاﻻﺳﺘﺸﻌﺎر ﻟﮭﺎ
] [57اﻟﻤﻠﺨﺺ :ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮ ات اﻻﺳﺘﺸﻌﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻀﺨﻤﺔ ) اي اﯾﻒ ﺑﻲ( ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وظﯿﻔﺔ ﻣﺘﺪﻟﯿﺔ ،ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮭﺎ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﮭﺎ .ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪ ام
ﺑﻮﻟﯿﻤﺮ ات اﻻﺳﺘﺸﻌﺎع اﻟﻤﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ و اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ19 :

ﻋﺪد اﻷﺷﻜﺎل1 :

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﯾﺠﻮز ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺮاءة أن ﯾﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻨﺢ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﺑﻌﺪ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﻤﻘﺮرة.

البوليمرات الفلورية المتضخمة وأجهزة االستشعار بها
مجال الكشف:
ويتعلق الكشف إلى البوليمرات الفلورية المتضخمة ( )AFPsمع مجموعات وظيفية متدلية ،ومشتقاتها ،والتوليف
والتطبيقات في أجهزة االستشعار.
الخلفية و التقنية السابقة:
تنتمي البوليمرات الفلورية المتضخمة إلى فئة مهمة من البوليمرات التي تتفلور في الحالة الصلبة و بالتالي تجعلها مرشحة
محتملة لتطبيق االستشعارعن بعد.المثال التقليدي لهذه البوليمرات هو جهاز االستشعارالذي طورتها مجموعات
البروفيسور سواغر ،كما في منشور الواليات المتحدة للبراءات رقم20070081921USيصف هذه البوليمرات بالتفصيل.
العيوب المالزمة لالستراتيجية االصطناعية المذكورة أعاله لتصميم  AFPsهي عدم القدرة على تعديل البوليمرات
النهائية .وبعبارة أخرى،التظهر البوليمرات النهائية الوظيفة المتدلية التي يسهل تعديلها لتضم مختلف المستقبالت
الكيميائية و البيولوجية بعد البلمرة .وهذا يعني أن جميع التعديالت يجب أن تتم في مرحلة المونومرتليها البلمرة للحصول
على الـAFPsالنهائية .هذا يحد من التطبيقات الممكنة المستمدة من،AFPألن معظم األجسام المضادة ،والبروتينات ،و
مشتقات الحمض النووي على هذه البوليمرات يمكن أن تتم فقط بعد البلمرة .عادة  ،تبلمر  AFPsهو من خالل تحفيز
قاسي للبالديوم ،والذي ال يمكن أن يتحمل مع أي من المجموعات الحمضية و الكحول واألمين ،كربونيل ،ألدهيد،
والمجموعات الوظيفية األميدية .تقريبا جميع النظم البيولوجية تحتوي ،واحدة من المجموعات الوظيفية المذكورة أعاله،
وبالتالي ،فإن المجموعات بعد البلمرة المتدلية تقوم بتعزيز نطاق AFPsبواسطة العديد من األضعاف.
كان من الممكن أن تكون ميزة كبيرة إذا كان من الممكن تصميم AFPsمع مجموعات وظيفية متدلية التي يمكن تعديلها بعد
البلمرة دون استراتيجية الحماية – إزالة الحماية .في هذا االتجاه  ،نقوم باإلبالغ عن توليف وتوصيف سلسلة من
الـAFPمع مجموعة وظيفية بروبارجيلية متدلية والتي يمكن تعديلها باستخدام كيمياء "النقر" بعد تكوين البوليمر و تنقيته.
كبيرا لتطوير أجهزة طبية مستقبلية ،ورقائق ،وأجهزة
تظهر التطبيقات الواضحة لل AFPالمتدلي  ،وعدًا ً
استشعار،ومضخمات ،وأنظمة تحكم عن بعد للتطبيقات الزراعية والسريرية والحيوانية ،واألجهزة الميدانية ،وأجهزة
االستشعارعلى متن األسطح.
الهدف من الكشف:
واحد من أهداف الكشف الحالي هو تطوير البوليمرات الفلورية المتضخمة مع مجموعات وظيفية متدلية.
وثمة هدف آخر للكشف عن استخدام البوليمرات الفلورية المتضخمة مع مجموعات وظيفية متدلية في أجهزة االستشعار
للكشف عن مختلف التحليالت.
بيان الكشف:
الكشف الحالي متعلق بمركب الصيغة ،I
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الصيغة I
1

حيث يتم اختيار  Bمن مجموعة تتكون من –O-R-CCHو O-CCH-و  .O-R-N3-يتم اختيار Rمن مجموعة تشتمل على
سلسلة ألكيل األليفاتية C1-C20خطية أو متفرعة ،ومركبC3-C20سيكلوباتكو مركب C5-C20العطري يتم استبدالها اختياريًا
بمجموعة وظيفية مناسبة يتم اختيارها من مجموعة تضم OHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHو.CN
يتم اختيار  Aمن مجموعة تضم أريل ،هتيروأريل ،سيكلوألكيل ،مجموعة هتيروسيكلو أريل يتم استبدالها اختياريًا
بمجموعة وظيفية مناسبة يتم اختيارها من مجموعة تضم OHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛ يتم
اختيار  R1من مجموعة تتألف من ، Bسلسلة ألكيل األليفاتية C1-C20خطية أ ومتفرعة ،مركب سيكلوألفاتك C3-
C20ومركب C5-C20العطري الذي يشتمل على B؛اختياريا استبدالها بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛و " "nتتراوح من 1إلى  ,15000مركب من الصيغة،II
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الصيغةII

حيث يتم اختيار  Bمن مجموعة تتكون من –O-R-CCHو O-CCH-و O-R-N3-؛يتم اختيار Rمن مجموعة تشتمل عل
ىسلسلة ألكيل األليفاتيةC1-C20خطية أو متفرعة ،ومركب سيكلوالفاتك C3-C20ومركبC5-C20العطري؛اختياريا استبدالهم
بمجموعة وظيفية مناسبة مختارة من مجموعة تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛يتم اختيار A
من مجموعة تضم أريل ،هتيروأريل ،سيكلوألكيل ،مجموعة هتيروسيكلوأريل؛ اختياريا استبدالها بمجموعة وظيفية
مناسبة مختارة من مجموعة تضم OHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN
يتم اختيار  R1من مجموعة تتألف من  ،Bسلسلة ألكيل األليفاتية C1-C20خطية أ ومتفرعة ،مركب سيكلوألفاتكC3-
C20ومركبC5-C20العطري الذي يشتمل على B؛ اختياريا استبدالها بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCNيتم اختيار R2من مجموعة تضم  ،Bسلسلة ألكيلC1-C20خطية
أومتفرعة ،مركب سيكلوالفاتك،C3-C20ومركبC5-C20العطري الذي يشتمل علىB؛ اختياريا استبدالهم بمجموعة وظيفية
مختارة من مجموعة تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛و " "nتتراوح من  1إلى 15000
مركب من الصيغة،III

-P-Qحيث:
Pمن البوليمر الفلوري المتضخم في الصيغة Iلعنصرالحماية  1أوالصيغة IIلعنصر الحماية  2؛و
 Qيتم اختيارها من مجموعة تضم
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جهاز استشعار للكشف عن مادة تحليلية تشتمل على مركب له الصيغةIII؛

-P-QالصيغةIII
Pمن البوليمر الفلوري المتضخم في الصيغة Iلعنصرالحماية  1أوالصيغة IIلعنصر الحماية  2؛و
Qيتم اختيارها من مجموعة تضم
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طريقة للكشف عن مادة تحليلية في عينة  ،تتضمن طريقة تشتمل على خطوات؛ مركب األتصال من الصيغة , IIIمع
العينة في وجود مذيب؛ وتحديد التغيير في فلورية المركب المتفاعل من الصيغة IIIللكشف عن الحليلة.
وصف موجز للرسومات المرفقة
الشكل  :1يظهر التغيير في فلورية البوليمر الفلوري المتضخم خالل الكشف عن محبي االلكترونات.
وصف مفصل للكشف
الكشف يتعلق بمركب من الصيغة،I
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الصيغةI
حيث
يتم اختيار  Bمن مجموعة تتكون من –O-R-CCHو O-CCH-و . O-R-N3-
يتم اختيار  Rمن مجموعة تشتمل على سلسلة الكيل أليفاتية  C1-C20خطية أو متفرعة ،ومركب C3-C20سيكلوبات
سيكلوالفاتك و مركبC5-C20العطري يتم استبداله اختياريًا بمجموعة وظيفية مناسبة يتم اختيارها من مجموعة
تضم OHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHو.CN
يتم اختيار  Aمن مجموعة تضم أريل ،هتيروأريل ،سيكلوألكيل ،مجموعة هتيروسيكلو أريل يتم استبدالها اختيار ًيا
بمجموعة وظيفية مناسبة يتم اختيارها من مجموعة تضم OHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛
يتم اختيار  R1من مجموعة تتألف من  ،Bسلسلة ألكيل األليفاتية  C1-C20الخطية أو لمتفرعة ،مركب سيكلوألفاتك C3-
 C20و مركب C5- C20العطري الذي يشتمل على B؛ اختياريا استبدالها بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛
و " "nتتراوح من  1إلى 15000
كما أن الكشف يتعلق بمركب من الصيغة،II

[
n

B

[

A
R2

R1

الصيغةII

حيث
يتم اختيار  Bمن مجموعة تتكون من –O-R-CCHو O-CCH-و O-R-N3-؛
يتم اختيار  Rمن مجموعة تشتمل على سلسلة ألكيل  C1-C20خطية أو متفرعة ،و مركب سيكلوالفاتكC3-C20
ومركبC5-C20العطري؛ اختياريا استبدالهم بمجموعة وظيفية مناسبة مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛
يتم اختيار  Aمن مجموعة تضم أريل ،هتيروأريل ،سيكلوألكيل ،مجموعة هتيروسيكلوأريل؛ اختياريا استبدالها
بمجموعة وظيفية مناسبة مختارة من مجموعة تضم OHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHو,CN
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يتم اختيار  R1من مجموعة تتألف من ، Bسلسلة ألكيل C1-C20األليفاتية الخطية أو المتفرعة ،مركب سيكلوألفاتكC3-
C20ومركبC5-C20العطري الذي يشتمل علىB؛ اختياريا استبدالها بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHو, CN
يتم اختيار  R2من مجموعة تضم ، Bسلسلة ألكيل  C1-C20األليفاتية الخطية أو المتفرعة ،مركب سيكلوالفاتكC3-
،C20ومركبC5-C20العطري الذي يشتمل على B؛ اختياريا استبدالهم بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛و
""nتتراوح من  1إلى 15000
في نموذج آخر للكشف الحالي ،يتم اختيار  Aمن مجموعة تضم
R2

R1

R3

R4

R1

R2

O

O
X

حيث
يتم اختيار  R1من مجموعة تتألف من  ،Bسلسلة ألكيل C1-C20األليفاتية الخطية أو المتفرعة ،مركب سيكلوألفاتك
 C3-C20ومركب C5- C20العطري الذي يشتمل على B؛اختياريا استبدالها بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHو,CN
يتم اختيار  Xمن مجموعة تضم OوSو.NR
يتم اختيار  R2من مجموعة تضم  ،Bسلسلةألكيل C1-C20األليفاتية الخطية أو المتفرعة ،مركب سيكلوالفاتك،C3-C20
ومركبC5-C20العطري الذي يشتمل على B؛ اختياريا استبدالهم بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛
يتم اختيار  R3من مجموعة تضم  ،Bسلسلة ألكيل  C1-C20األليفاتية الخطية أو المتفرعة ،سيكلوالفاتك،C3- C20
ومركبC5-C20العطري الذي يشتمل على B؛ اختياريا استبدالهم بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛و
يتم اختيار  R4من مجموعة تضم  ،Bسلسلة ألكيل  C1-C20األليفاتية الخطية أوالمتفرعة ،سيكلوالفاتك،C3- C20
ومركبC5-C20العطري الذي يشتمل على B؛اختياريا استبدالهم بمجموعة وظيفية مختارة من مجموعة
تضمOHوN3وR1CCHوNH2وNO2وCHOوCOOHوCN؛و
كما أن الكشف يتعلق بمركب من الصيغة،III

-P-Q-

5

الصيغةIII
حيث
Pمن البوليمر الفلوري المتضخم في من الصيغة Iلعنصر الحماية  1أوالصيغة IIلعنصر الحماية 2
Qيتم اختيارها من مجموعة تضم
O
H
N
N

N
N
H
N

O

N

H

O

ويتعلق الكشف أيضًا بجهاز األستشعار للكشف عن مادة تحليلية تشتمل على مركب له الصيغةIII؛

-P-QالصيغةIII
حيث
Pمن البوليمر الفلوري المتضخم في من الصيغة Iلعنصر الحماية  1أوالصيغة IIلعنصر الحماية 2
Qيتم اختيارها من مجموعة تضم
O
H
N
N

N
N
H
N

O

N

H

O

جهاز استشعار للكشف عن مادة تحليلية تشتمل على مركب له الصيغةIII؛

-P-Q6

الصيغةIII
 Pمن البوليمر الفلوري المتضخم في من الصيغة Iلعنصر الحماية  1أوالصيغة IIلعنصر الحماية 2
 Qيتم اختيارها من مجموعة تضم
O
H
N
N

N
N
H
N

O

N

H

O

في نموذج آخر للكشف ،يشتمل جهاز االستشعارعلى عازل وكحول و كاشف.
وفي تجسيد آخر للكشف ،يتم اختيارالعازل من مجموعة تضم أسيتات الصوديوم وأسيتات البوتاسيوم والبيبيريدين
واإليثانول امين و البيريدين والبيريزين والتري ستريفين وMOPSوMES
وفي تجسيد آخر للكشف ،يتم اختيار الكحول من مجموعة تشتمل على كحول الميثيل و كحول اإليثيل وكحول
اآليزوبروبيل وكحول بوتانول وكحول تي -بيوتيل.
في تجسيد آخر للكشف ،الكاشف يكون كاشف فلوري.
الكشف الحالي هو أيضا يتعلق بطريقة الكشف عن الحليلة في عينة ،والطريقة المذكورة التي تضم خطوات؛
ا.اتصال مركب الصيغة IIIمع العينة في وجود مذيب؛و
ب .تحديد التغيير في فلورية المركب المتفاعل من الصيغة IIIللكشف عن الحليلة.
في تجسيد آخر للكشف ،تم تحديد تركيز الحليلة.
وفي تجسيد آخر للكشف ،يكون تحديد المادة المراد تحليلها بمساعدة جهاز االستشعار الذي يشتمل على مركب
الصيغة.III
في تجسيد آخر للكشف ،يتم اختيار المذيب من مجموعة تشتمل على ثنائي كلوروميثان ،كلوروفورم ،ماء ،عازلة مائية
مع درجة حموضة تتراوح بين  2إلى  ، 12ويفضل أن تتراوح من  5إلى ، 9هكسان ،إيثيل أسيتات ،أسيتون ،تولوين،
زيلين ،ثنائي ميثيل السلفوكسايد -N،N ،ثنائي ميثيل الفوراميد ،حمض الخليك ،حمض الفورميكHCl،H2SO4 ،وHNO3
في تجسيد آخر للكشف ،تكون الحليلة صلبة ،سائلة ،غازية و مزيج منهم.
في تجسيد آخر للكشف ،يتم اختيار الحليلة من مجموعة تشتمل على تحليل كيميائي وتحليل كيميائي حيوي.
وفي تجسيد آخر للكشف ،يتم اختيارالحليلة الكيميائية من مجموعة تشتمل على عينات تم الحصول عليها من الدراسات
البيئية والنفايات السائلة الصناعية.
وفي تجسيد آخر للكشف ،يتم اختيار الحليلة الكيميائية من مجموعة تشتمل على الفوسفات العضوي ،ومركبات
النيترو ،والكهروفيرات ،والنويكلوية.
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وفي تجسيد آخر للكشف ،يتم استخراج الحليلة الكيميائية و كيميائية الحيوية من عينة بيولوجية يتم اختيارها من
مجموعة تضم المصل والدم والبالزما واللعاب والبول والبراز والبالزما المنوية والعرق والخمور والسائل األمنيوسي
وتجانس األنسجة واالستسقاء.
وفي تجسيد آخر للكشف ،يتم اختيار الحليلة الكيميائية وكيميائية الحيوية من مجموعة تضم الببتيدات والبروتينات
واألجسام المضادة والهرمونات والليسيثين واألنزيمات والحمض النووي DNAوالحمض النووي.RNA
في تجسيد للكشف ،فإن البوليمرات الفلورية المتضخمة ( )AFPالتي تم وصفها وتكوينها هنا لها مميزات عن التقنيات
السابقة من حيث:
.1سهولة تصنيع AFPمع مجموعة وظيفية متدلية قادرة على الخضوع لكمياء "النقر" بعد البلمرة.
 . 2إمكانية إضافة وظيفة البلمرة بعد ذلك إلدراج المستقبالت الكيميائية والبيولوجية من أجل تصميم وتجهيز أجهزة
االستشعار الكيميائية والكيميائية الحيوية
تطبيقات البوليمر:
في تجسيد آخر للكشف ،يمكن استخدام بوليمر الصيغة Iو IIفي التطبيقات التالية
 .1للكشف عن محبي األلكترونات
يتم تصنيع الجزيء التالي للكشف عن محبي األلكترونات (جهاز استشعار كيميائي .)AFPتتفاعل مجموعة
تيترا-بيتا يلميث ايلسيالل وظيفية مع أي محب لاللكترونات وتشكل منت ًجا دوريًا مشحونًا إيجابيًا ،والذي يشكل
نقل الطاقة بالرنين الفلوري ( )FRETمدفوعًا مع البوليمر .عندما يتم تحفيز البوليمر ،يتم نقل الفلورة من
البوليمر إلى الفلورسنت المشكَّل حديثًا إذا كانت هناك محبي لأللكترون قوية وإذا لم يكن هناك محبين
لأللكترون ،فإن البوليمر يعطي االنبعاث.
تمت إذابة البوليمر التالي في ثنائي كلوروميثان وتم الكشف عن محب لاللكترون قوي (ثنائي فوسفات إيثيل
الفلوري ( )DFPفي  14-1جزء في المليون .تم اثارة البوليمر في  360نانومتر ،وله الحداألقصى لالنبعاثات
في  383نانومترو  404نانومتر .يمتلك المنتج الحلقي (الذي يتكون من رابطة بين حلقة النفتيل وحلقة
البيريدين بسبب الدوران داخل الجزيئي) أقصى امتصاص عند  400نانومتر ويمنح االنبعاث الفلوري عند
 450نانومتر .يبدأ تكوين المنتج الحلقي بفصلFRETبين البوليمر وال ُمنتَج الحلقي الذي ينتج عنه التثيرعند
 360نانومتر زيادة في االنبعاثات عند  450نانومتر والحد من انبعاث البوليمر عند  383و  404نانومتر.
وقد لوحظ أن المنحل الكهربائي القوي فقط مثل DFPيعطي ذروة  450نانومتر والمنحل الكهربائي الضعيف
مثل باراثيون الميثيل واالثيل باراكسون ال يعطي أي إشارة تشيرإلى أنه جهاز استشعار خاص للمنحل
الكهربائي القوي  .يكون المنحل الكهربائي القوي عبارة عن أحماض مركَّزة مثل
HNO3وH2SO4وHClوكلوريد ثايونيل وغيرها التكون موجودة بشكل شائع في الغالف الجوي.
.
N
O

N
N

O
O

*
*

N
O

Si
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تمت إذابة البوليمر AFPفي ثنائي كلور وميثان وتم الكشف عن محب لاللكترونات قوي (ثنائي فوسفات
إيثيل فلور والفلوري ( )DFPفي  14-1جزء في المليون .تم أثارة البوليمر في  360نانومتر ،ولها الحد
األقصى لالنبعاثات في  383نانومترو 404نانومتر .عندما يتعرض البوليمر لل،DFPهناك ان انخفاض
تدريجي في الكثافة الفلورية في  383نانومترو  404نانومتر،وذروة جديدة في  450نانومتر،مشيرا إلى
تشكيل أنواع فلورية جديدة ،والتي تمتص في منطقة انبعاث البوليمرات ( 383و  404نانومتر) وتنبعث في
 450نانومتر.
 .2للكشف عن أي النفايات الصناعية

N
O
N

O
O

N
Ab

Fl - E

*
S

*

يظهر المونومر ،وسوف تمثل النقطتين
وحدات متكررة المتعلقة للبوليمر.

 =Abاألجسام المضادة

 = Fl – Eالنظير الفلورسنتي للنفايات

سوف تتنافس النفايات المستهدف مع المركب الفلوري المرتبط باألجسام المضادة ويتم مراقبة استبدال
النظيرالفلورسينتي لمركب النفايات المستهدفة بواسطة .FRET
. 3للكشف عن ملوثات خاصة في الحليب.
يعتبر غش الحليب مصدر قلق خطير ويجب ان يتم معرفة الملوثات بتركيزات منخفضة للغاية.

N
O
N

O
N

Fl - C

O

Ab

*
*

S
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يظهر المونومر ،وسوف تمثل النقطتين وحدات
متكررة المتعلقة للبوليمر.
 =Abاألجسام المضادة  = Fl – Cالنظير الفلورسينتي لملوث الحليب

Fl - C

Ab

N
H

O
O

*
*

S

الكشف عن الميالمين في الحليب
يستوقف حركة األضداد وحيدة النسيلة أو متعددة النسيلة الخاصة للميالمين على البوليمر عبر رابطة األميد

الميالمين
النظير الفلورسينتي للمالمين
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يظهر المونومر ،وسوف تمثل النقطتين وحدات
متكررة المتعلقة للبوليمر.

 = Fl –Mالنظير الفلوسينتي لميالمين  = Abاألجسام المضادة الخاصة بالميالمين
Em: 479: Ex: 470 Em: 520 ،Ex: 400 :FRET
 .1تكمية البروتين المتعلق بإصابة الكلى.
المؤشرات الحيوية إلصابة الكلى الحادة والمزمنة هي سيستاتين Cو .NGALكل من هذه البروتينات يصعب
فحصها وهناك حاجة إلى طرق الختبارها .يوفر الكشف الحالي طريقة لنفس الطريقة الواردة في الخطوات
أدناه.
الخطوة  :1إلى البوليمر الذي يحتوي على حمض ديكانويك ،يتم إضافة عينة NGALويتم أخذ بوليمرالبروتين
المحتضن إلى الخطوة .2

O
O
O
*

CO OH
*

يقوم البوليمر باكتشاف وتحديد كميةNGAL
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S

N

N
O
O

N
O
(CH 2)9 CO OH

*
S

*

الخطوة  :2هنا تتم إضافة األجسام المضادة الخاصة بـ NGALوال ُمصنَّفة بجزيء فلورسنت ويتم التحضن.
يتكون جزيء الفلورسنت على الجسم المضاد والبوليمرالمتشكل في شكل زوج .FRETهناك زيادة في
إشارة FRETالمقابلة لتركيز.NGAL
 .3تكمية البروتينات المتعلقة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان.
هنا كمؤشرات حيوية للبروتين والتي يمكنها التنبؤ بشكل أكثر دقة حول الذبحة القلبية والسرطان.
من المهم استهداف هذه المؤشرات الحيوية للبروتين للتنبؤ بأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان.
سيتم استخدام النهج أدناه الستهداف أي مؤشر حيوي للبروتين متعلق بأمراض القلب واألوعية الدموية
والسرطان.
الجينات المسؤولة عن السرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية
سيتم تضخيم الجينات ذات االهتمام من خالل  RT – PCRتم وسم المسابر مع مسبار فلوري واحد وتم ربطه
على البوليمرعن طريق كيمياء النقر
N
R1

N

N

DIPEA/CuI

N 3- R 1

R

R

+

حمض وتكثيف أمين
O

R1
N
H

R1

R

H2N

+

COOH

الدهيدي وأمين :إعداد قاعدة شيف

مسبار البوليمر والفلوريسنت على مدى مسبار زوج FRETومع استمرار دورات ،PCRستنخفض إشارة
.FRET
 .6تحديد األمراض المعدية على أساس .PCR
ثورة  RT-PCRفي تشخيص امرض الخلل الوراثي بواسطةRT – PCRهو االعتماد علي المسابر الفلورية
الموسومة على جانبي التسلسل (كيمياء .)TAQMANمسابر TAQMANانتقائية ولكن في نفس الوقت من
المستحيل األتصال المتعدد  .ثانيا ،الخلفية الفلورية تعقد التشخيص.
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يظهر المونومر ،وسوف تمثل النقطتين
وحدات متكررة المتعلقة للبوليمر.

 = CSالتسلسل التكميلي  = Pالمسبار (مسبار الفلورسنت والذي هو زوج منFRETمع البوليمر)
عندما يتم قطع دورة PCRيتم قطع مسبار واحد وفقد FRETالمقابل ،مع زيادة دورات ،PCRسيكون هناك انخفاض في
إشارة ،FRETمما يشير إلى إشارة منفصلة إيجابية.
 .7تضخيم الحمض النووي المستهدف ألي مرض بشري او حالة صحية.
الطريقة كما هي موضحة في الطريقة السابقة باستخدام PCR
 .7لتحديد في وقت واحد عالمات حيوية متعددة لالمراض خاصة لعضو
يتكون هيكل البوليمر الخلفي بطريقة بحيث يكون هناك روابط متعددة مرتبطة بالبوليمر عند إضافة أي عينة
أو لعاب ومصل أو بول ,عدة بروتينات ترتبط بروابط مماثلة بهذه الطريقة نقوم بتطوير األجسام المضادة لها
عالمات بواسطة مركبات الفلورسنت لهذه البروتينات وكل شكل يكون زوج من FRETفردي مع نفس
استثارة ،ويفضل أن يكون على طول موجة االستثارة للبوليمر.
يمكن استخدام البوليمر في األجهزة الطبية ،والرقائق ،وأجهزة االستشعار ،وأدوات الغمر ،وأنظمة التحكم
عن بعد للتطبيقات الزراعية والسريرية والحيوانية ،واألجهزة الميدانية ،وأجهزة االستشعار على السطح.
 .8للكشف عن مبيدات اآلفات:

االنبعاث
االستثارة
يظهرالمونومر ،وسوف تمثل النقطتين
وحدات متكررة المتعلقة للبوليمر.

 = Abاألجسام المضادة المستهدفة

 = Fl- Pالنظير الفلوريسينت لمبيد اآلفات المستهدف
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سوف يتنافس مبيد اآلفات المستهدف مع مركب الفلورسنت القائم على الجسم المضاد ويتم مراقبة ابدال النظير
الفلوريسنت للهدف بواسطة .FRET
جهاز االستشعار:
يتم عمل جهاز االستشعار عن طريق طالء البوليمر على شريحة أو فيلم أو شريط أو أي سطح صلب آخر ،والذي
سيتالمس مع الحليلة
يتم طالء البوليمرعلى السطح الصلب عن طريق إذابة البوليمر في مذيب و تجفيف البوليمر على سطح المادة الصلبة.
يمكن أن يكون البوليمرالمطلي هو المركب في الصيغة  Iأو الصيغة  IIأو الصيغة  . IIIإذا كان البوليمر المطلي هو
الصيغة Iأو الصيغة  ،IIفإنه يتم اشتقاقه بمركب مناسب مع " "Qثم يتم معالجته مع الحليلة .سيتم تعريض مركب
الصيغة  IIIمباشرة للحليلة.
سيتم إعطاء المزيد من التفصيل عن الكشف مع مساعدة من األمثلة التالية .ومع ذلك ،الينبغي تفسير هذه األمثلة للحد
من نطاق الكشف.
.
االمثلة:
.I

تحضير بوليمر الهياكل الممثلة في الجدول 1
ا .ا .تصنيع  -8 ، 6ثنائي البرومو-3،3-ثنائي البنزيل  -3،4-ثنائي الهيدرو -H2-ثيانو []4،b] [1-3،4
دايكسبين

O

O
Br

S

Br

تم أخذ  -3،3ثنائي البنزيل  -3،4-ثنائي الهيدرو -H2-الثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايكسبين (0.05جرام،
0.14ملي مول ) مع الكلوروفورم ويضاف إليه البروم (0.049جرام 0.31 ،ملي مول ) مع درجة
حرارة الحفاظ  15-10درجة مئوية .عند استكمال إضافة البروم ،استمر بتحريك خليط التفاعل عند
درجة حرارة الغرفة لمدة  3ساعات .بعد االنتهاء من التفاعل ،تم صب خليط التفاعل في محلول
هيدروكسيد الصوديوم إلخماد فائض البروم وغسله بالماء عدة مرات .تم الحصول على متعادل ابيض
شاحب صلب  .العائد.٪ 92 :
1 H NMR (CDCl3،400MHz،
،4H)،3.91 (s،4H) 7.15 (m،2H)،7.27
)C NMR (CDCl3،100MHz):؛ (m،4H)،7.33 (m،4H13
MALDI-TOF: 485.85 (M + +؛39.6،45.2،77.9،2.6،126.6،128.3،130.6،136.0،147.4
H؛Found: C،51.03؛ح 3.35 ،؛)Anal. Calcd for C21H18Br2O2S (494): C،51.29؛Na
،3.67
.
ب  .تصنيع  -3،3ثنائي البنزيل  -6،8-بيس -ثالثي المثيل ثيالنيل اثانيل -3،4-ثنائي الهيدرو H-2-
ثيانو [4] ،-b] [13،4دايكسبين
 -6،8ثنائي البرومو  -3،3-ثنائي البنزيل  -3،4-ثنائي الهيدرو  -H2-ثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايكسبين
( 0.1جرام 0.2 ،ملي مول ) وثالثي المثيل ثيالنيل اثانيل (0.05جرام 0.54 ،ملي مول) تم اخذه في
داي ايزو بروبيل امين (2ملي) وأضاف إليه0.77( CuIملي جرام 0.004 ،ملي مول ) متبوعًا بإضافة4
( 0.016( Pd (PPh3جرام0.01 ،ملليمول) .تم إعادة خليط الخلط طوال الليل  .ثم تعرض خليط التفاعل
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إلى عملية .CHCl3 / H2Oثم يتم غسل الطبقة العضوية المجمعة بمحلولNH4C lالمائي ،ثم يتم
تجفيفها بواسطة  .Na2SO4ثم يتبخر المذيب للحصول على سائل بني و الذي تم تنقيته بعد ذلك
للحصول على سائل أصفر خفيف .العائد %98 :
1
H NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 0.24(s, 18H), 2.85(s, 4H), 3.92(s, 2H), 7.27.3(m, 10H); 13C NMR (CDCl3, 100MHz): -0.122, 39.503, 45.230, 77.862, 94.776,
102.654, 104.911, 126.638, 128.293, 130.664, 136.269, 151.461; HR MS
(C31H36O2SSi2): calcd 529.2053, found 529.2040
ج .تصنيع  -3،3ثنائي البنزيل  -6،8-ثنائي اثينيل  -3،4-ثنائي الهيدرو  -H2-ثيانو []4،b] [1-3،4
دايكسبين

O

O
H

S

H

 -3،3ثنائي البنزيل  --6،8-بيس -ثالثي المثيل ثيالنيل اثانيل  —3،4-ثنائي الهيدرو -H2-ثيانو [3،4
 ]4،b] [1دايكسبين ( 0.125جرام 0.23 ،ملي مول ) تم حلها في MeOH / THFويضاف
إليهاK2CO3
¬ ( 0.071جرام 0.52 ،ملي مول ) ويتم االحتفاظ بها للتحريك عند درجة حرارة الغرفة لمدة 5
ساعات .ثم تعرض السائل البني الناتج إلى عمل .CHCl3 / H2Oثم يتم غسل الطبقة العضوية المجمعة
وتجفيفها بواسطة  .Na2SO4ثم يتم تبخرالمذيب للحصول على سائل بني والذي تم تنقيته بعد ذلك
للحصول على سائل أصفر باهت .العائد.٪ 75 :

NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 2.85(s, 4H), 3.69(s, 2H), 3.92(s, 2H), 7.2-7.3(m,

1H

10H). 13C NMR (CDCl3, 100MHz): 39.564, 45.245, 76.361, 78.014, 84.611, 104.149,
126.714, 128.338, 130.626, 136.048, 152.162; ES MS: 385.09[M+1]+; HR MS
(C25H20O2S): calcd 385.1262, found 385.1261.

د .تصنيع من  -6،8ثنائي البرومو  -3،3-ثنائي الهكسيل  -3،4-ثنائي الهيدرو  -H2-ثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايكسبين

O
Br
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O
S

Br

 – 3،3ثنائي الهكسيل  -3،4-ثنائي الهيدرو  -H2-ثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايكسبين ( 0.8جرام 2.4 ،ملي مول) تم
أخذها مع الكلوروفورم وتمت إضافته إلى 0.96( NBSجرام 5.4 ،ملي مول ) ،واستمر بتحريك خليط التفاعل في درجة
حرارة الغرفة لمدة  12ساعة .بعد االنتهاء من التفاعل ،يتم صب خليط التفاعل في الماء .ثم يتم غسل الطبقة العضوية
المركبة بالماء ثم تجفيفها بواسطة  .Na2SO4ثم يتم تبخر المذيب للحصول على سائل بني والذي تم تنقيته بعد ذلك
للحصول على سائل عديم اللون .العائد٪98 :

NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 1H NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 0.86 (t, J = 6.8
NMR (CDCl3, 100MHz): 14.032,

13C

1H

;)Hz, 6H), 1.28-1.39 (m, 20H), 3.84 (s, 4H

22.596, 22.626, 30.001, 31.564, 31.663, 43.941, 77.969, 90.590, 147.098.

ه  .تصنيع  – 3،3ثنائي هاكسيل  - 6،8 -بيس -ثالثي المثيل ثيالنيل اثانيل  -4،3 -ثنائي هيدرو  - H 2 -ثيانو [3،4
 -ب] [ ]1،4دايكسبين

O

O
SiMe3

S

Me3Si

 -6،8ثنائي البرمو -3،3-ثنائي هكسيل  -3،4-ثنائي الهيدرو -H2-ثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايكسبين ( 0.5جرام،
1.03ملي مول ) وثالثي مثيل ثيلواستلين ( 0.26جرام2.7،gملي مول ) تم اخذه في ثنائي ايزوبروبيل امين ( 8مللي)
وأضاف إليه3.9( CuIملي جرام 0.002 ،مللي مول) متبوعًا بإضافة  0.059( Pd (PPh3) 4جرام0.005 ،مللي مول
) .تم ارجاع خليط الخلط طوال الليل ثم تمت عرض خليط التفاعل إلى عملية .CHCl3 / H2Oثم يتم غسل الطبقة
العضوية المجمعة بمحلول NH4Clالمائي ،ثم يتم تجفيفها بواسطة .Na2SO4ثم يتبخر المذيب للحصول على سائل بني
والذي تم تنقيته بعد ذلك للحصول على سائل أصفر خفيف .العائد.٪ 93 :

NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 0.233(s, 18H), 0.88(t, J = 6.4 Hz, 6H), 1.2-14(m,
NMR (CDCl3, 100MHz): -0.107, 14.055, 22.672, 30.024,

13C

1H

;)20H), 3.91(s, 4H

31.694, 31.724, 43.758, 77.885, 94.929, 102.318, 103.470, 151.247; ES MS: 517.29
[M+1]+; HR MS (C29H48O2Si2S) calcd 517.2992, found 517.2970.

و .تصنيع  -6،8ثنائي اثينيل  -3،3-ثنائي الهكسيل  -3،4-ثنائي الهيدرو -H2-ثيانو [1 ]4،b] [1-3،4
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O

O
H

H

S

-3،3ثنائي الهكسيل  ---6،8-بيس -ثالثي المثيل ثيالنيل اثانيل -3،4-ثنائي هيدرو - H 2-ثيانو [-3،4ب] []1،4
دايكسبين( 0.5جرام 0.96 ،ملي مول) تم اذابته فيMeOH / THFوأضاف إليها  0.29( ¬K2CO3جرام2.1 ،ملي
مول ) ويتم احتفظ بها للتحريكه في درجة حرارة الغرفة لمدة  5ساعات .ثم تعرض السائل البني الناتج إلى
عمل .CHCl3 / H2Oثم يتم غسل الطبقة العضوية المجمعة وتجفيفه بواسطة .Na2SO4ثم تم تبخر المذيب للحصول
على سائل بني والذي تم تنقيته بعد ذلك للحصول على سائل أصفر باهت .العائد.٪ 82 :

NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 0.88(t, J = 3.05 Hz, 6H), 1.2-1.5(m, 20H), 3.46(s,

1H

2H), 3.97(s, 4H); 13C NMR (CDCl3, 100MHz): 14.04, 22.611, 22.665, 29.993, 31.694,
31.732, 43.812, 74.476, 77.816, 84.42, 102.296, 151.857; ES MS: 373.21[M+1]+; HR
MS (C23H32O2S): calcd 373.2201, found 373.2197.

ز-3 .مثيل  -3-بروب  -2-يولوكسي مثيل  -3،4-ثنائي الهيدرو  -H2-ثيانو[ ]4،b] [1-3،4دايوكسفن (برو-دوت-
بروبرجيل)

O
O

O
S

لتعليق 0.75جرام (31.2ملي مول ) من ٪ 60( NaHفي الزيوت المعدنية) في THM 5مللي مائي ،محلول من
2.5جرام ( 12.5ملي مول ) منPro-DOT-OHفي 5ملليTHFمائي أضيف قطرة قطرة في وجود أرجون
الهواءالجوي  .تم تقليب الخليط الناتج لمدة نصف ساعة متبوعة بإضافة  1(DABCOكريستل ) بالمقدار التحفيزي .ثم
أضيف إلى الخليط 3.15جرام (15ملي مول) من توسيليت بروبرجيل قطرة قطرة .تم تقليب الخليط لمدة  48ساعة في
وجود أرجون الهواء الجوي  .تم صب خليط التفاعل ثم إلى  100مل ماء واستخالص  4-3مرات من  40مل اثيل
اسيتات  .تم تجفيف الطبقة العضوية المركبة بواسطة  Na2SO4وتركز تحت ضغط منخفض للحصول على زيت لزج
بني داكن .ثم ينقى المنتج الخام بواسطة كروماتوجراف عمود جل السيليكا تتم التصفية باستخدام أثير البترول وخليط
إيثيل أسيتات للحصول على السائل األصفر الباهت .العائد.٪ 50.4 :

NMR (CDCl3, 400MHz,  ppm): 0.99(s, 3H), 2.44(t, 1H, J = 2.4 Hz), 3.59(s, 2H),

1H

3.72(d, 2H, J= 11.9 Hz), 4.02(d, 2H, J= 11.9 Hz), 4.17(dd, 2H, J = 2.4 Hz), 6.48(s,
1H); 13C NMR (CDCl3, 100MHz): 17.45, 43.26, 58.89, 72.64, 74.71, 76.70, 105.71,
17

149.89; IR (cm-1): 32.88, 2962, 28.56, 2117, 1634, 1568, 1486, 1450, 1328, 1267,
1226, 1186, 1134, 1098, 1032, 849, 784, 729, 626; HRMS: calcd for C12H14O3S (M
+ H)+, 239.0742; found, 239.0737.

ح -6،8( .ثنائي البرومو -3-مثيل  -3-بروب  -2-يولوكسي مثيل  -3،4-ثنائي الهيدرو  -H2-ثيانو []4،b] [1-3،4
دايوكسبين

O
O
Br

O
Br

S

إلى محلول من  0.1جرام ( 0.42ملي مول ) منبرو -دوت -بروبرجيل في1ملي من الكلوروفورم تمت إضافة 0.4جرام
( 2.2ملي مول ) من .NBSتم االحتفاظ بالمحلول لتحريكه لمدة  5ساعات .تم صب الخليط الناتج في  10مل من الماء
واستخالصه مرتين من  20مل من اثيل اسيتات  .تم تجفيف الطبقة العضوية المجمعة بواسطة Na2SO4وتركز تحت
ضغط مخفض للحصول على عائد صلب أصفر.

NMR (CDCl3, 400MHz,  ppm): 0.99(s, 3H), 2.44(t, 1H, J = 2.4 Hz), 3.59(s, 2H),

1H

3.72(d, 2H, J= 11.9 Hz), 4.02(d, 2H, J= 11.9 Hz), 4.17(dd, 2H, J = 2.4 Hz); 13C NMR
(CDCl3, 100MHz): 17.23, 43.27, 58.70, 72.27, 74.65, 79.38, 91.52, 147.06; HRMS:
calcd for C12H12Br2O3S (M + H)+, 394.895; found, 394.896.

مثال  :1بلمرة ثنائي إيثانيل بنتيبتيسن و  -8 ، 6ثنائي البرومو  -3.3-ثنائي البنزيل  -3،4-ثنائي هيدرو  -H 2-ثيانو
[-3،4ب] [ ]4-1ديوكسبين ()P1

O

n

O
S

)(P1
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في وجود أجواء األرجون ،تمت إضافة المذيب ثنائي األيزوبروبيل أمين  /التولوين ( 5 ، 3 :2مل) إلى مركب ديثينيل
بينتيبتيسين ( 0.04جم 0.084 ،ملي مول) و  -6،8ثنائي البرومو  -3،3-ثنائي بينزيل  -3،4-ثنائي هيدرو  2-ثيانو
[ ]4،b] [1-3،4دايوكسبين (0.041جرام0.084 ،ملي مول) مع0.011( CuIجرام0.053 ،ملي مول ) و )Pd (PPh3
 0.01(4جرام 8.6 ،مول) .ثم يتم االحتفاظ بمزيج التفاعل لالرتجاع لمدة  5أيام عند درجة حرارة ثابتة  65درجة
مئوية .ثم يعرض خليط التفاعل إلى عملية .CHCl3 / H2Oثم يتم غسل الطبقة العضوية المجمعة بمحلولNH4Cl
المائي ،ثم يتم تجفيفها بواسطة .Na2SO4ثم يتبخر المذيب للحصول على مادة صلبة صفراء ،ثم يعاد ترسيبه بعد
ذلك في ثالث مرات من الميثانول .العائد .٪ 80 :

NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 3.06(br, 4H), 4.35(br, 4H), 6.94(br, 4H), 7.2-

1H

7.3(br, 26H).
تم تسجيل أطياف االمتصاص واالنبعاث للبوليمر في الكلوروفورم .تظهر ذروة أطياف االمتصاص عند  407نانومتر.
وقد لوحظ أن ذروة االنبعاثات تبلغ 468نانومتر .تم العثور علىMwمن البوليمر ليكون حوالي .00 ، 130 ، 1
مثال  :2بلمرة ثنائي إيثانيل بنتيبتيسين و  -6،8ثنائي البرومو  -3،3-ثنائي الهكسيل  -3،4-ثنائي الهيدرو  2-ث -ثيانو
[-3،4ب] [ ]4-1ديوكسيبين ()P2

O

O

n

S

)(P2
تحت أجواء من األرجون ،تمت إضافة المذيب ثنائي األيزوبروبيل أمين  /التولوين ( 5 ، 3 :2مليلتر) إلى مركب ديثينيل
بينتيبتسين ( 0.04جرام 0.084 ،مللي مول) و  -6،8ثنائي البرومو  -3،3-ثنائي الهيكسل  -3،4-ثنائي الهيدرو 2-
ثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايوكسيبين (0.04جرام0.084 ،مللي مول ) مع0.011( CuIجرام0.053،مللي مول ) و Pd
 0.01((PPh3) 4جرام 8.6 ،مول ) .ثم االحتفاظ بمزيج التفاعل لالرتجاع لمدة  5أيام عند درجة حرارة ثابتة 65
درجة مئوية .ثم تم تعريض خليط التفاعل إلى عملية .CHCl3 / H2Oثم يتم غسل الطبقة العضوية المجمعة
بمحلول NH4Clالمائي ،ثم يتم تجفيفها بواسطة .Na2SO4ثم يتبخر المذيب للحصول على مادة صلبة صفراء ،ثم يعاد
ترسيبه بعد ذلك في ثالث مرات من الميثانول .العائد.٪ 72 :
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NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 0.86(b, 6H), 1.2-1.5(b, 20H), 3.06(br, 4H),

1H

3.97(b, 4H), 4.35(br, 4H), 6.94(br, 4H), 7.2-7.3(br, 26H).
تم تسجيل أطياف االمتصاص واالنبعاث للبوليمر في الكلوروفورم .تظهر ذروة أطياف االمتصاص عند  429نانومتر.
وقد لوحظ أن ذروة االنبعاثات تكون عند  .nm473تم العثورعلىMwمن البوليمر ليكون حوالي .00 ، 180 ، 1

المثال  :3بلمرة من ثنائي إيثينيل بنتيبتيسين و (-6،8ثنائي البرومو  -3-مثيل  -3-بروب  -2-يولكسي مثيل-3،4-
ثنائي الهيدرو  -H2-ثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايوكسبين () P5
O

[

O

O
S

[

)(P5

تحت أجواء من األرجون ،تمت إضافة المذيب ثنائي األيزوبروبيل أمين  /التولوين ( 5 ، 3 :2مليلتر) إلى مركب ديثينيل
بينتيبتيسين ( 0.04جرام 0.084 ،مللي مول) و ( -6،8ثنائي البرومو  -3-مثيل  -3-بروب -2-يولكسي مثيل -4 ، 3-
ثنائي هيدرو  -H2ثيانو [ ]b] [1.4-3،4دايوكسيبين ( 0.047جرام 0.084 ،مللي مول ) مع0.011( CuI
جرام0.053،gمللي مول ) و 0.01( Pd (PPh3) 4جرام 8.6 ،مول بعد ذلك تم االحتفاظ بخليط التفاعل لالرتجاع لمدة
 5أيام عند درجة حرارة ثابتة قدرها  65درجة مئوية ،ثم تم إخضاع خليط التفاعل إلى عمل،CHCl3 / H2Oثم تم غسل
الطبقة العضوية المجمعة بمحلولNH4Clالمائي ،ثم جفف بواسطة .Na2SO4ثم تم تبخر المذيب للحصول على مادة
صلبة صفراء ،ثم تم اعادة ترسيبه في الميثانول ثالث مرات.

NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 0.88(br, 3H), 2.89(br, 1H), 3.51(br, 4H),

1H

6.01(br, 4H), 7.01-7.61(br, 16H).

تم تسجيل أطياف االمتصاص واالنبعاث للبوليمر في الكلوروفورم .تظهر ذروة أطياف االمتصاص عند  376نانومتر.
وقد لوحظ أن ذروة االنبعاثات تبلغ  457نانومتر .تم العثورعلىMwمن البوليمر ليكون ما يقرب من .74000

مثال  :4بلمرة ثنائي إيثانيل بنتيبتيسين -6،8 ،ثنائي البرومو  -3،3-ثنائي الهكسيل  -3،4-ثنائي الهيدرو  2-ث -ثيانو
[-3،4ب] [ ]1،4ديوكسيبين و  -6،8ثنائي البرومو  -3 ، 3ثنائي البنزيل  -3،4-ثنائي الهيدرو-H2-ثيانو [b] -3،4
 ]4،[1ديوكسيبين ()4
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حيث x + y = n
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O
S

()4

تحت أجواء من األرجون ،تمت إضافة المذيب ثنائي األيزوبروبيل أمين  /التولوين ( 5 ، 3 :2مليلتر) إلى مركب
ديثينيل بينتيبتسين ( 0.04جرام 0.084 ،مللي مول) و -6،8ثنائي البرومو -3،3-ثنائي الهيكسل -3،4-ثنائي
الهيدرو  2-ثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايكسيبين ( 0.02جرام 0.042 ،مللي مول ) و -6،8ثنائي البرومو-3،3-
ثنائي البنزيل -3،4-ثنائي الهيدرو -H2-ثيانو [ ]4،b] [1-3،4دايكسيبين ( 0.021جرام 0.042 ،مللي مول )
مع 0.011(CuIجرام 0.053 ،مللي مول ) و 0.01(Pd (PPh3) 4جرام 8.6 ،مول ) .ثم تم االحتفاظ بمزيج
التفاعل لالرتجاع لمدة  5أيام عند درجة حرارة ثابتة  65درجة مئوية .ثم تعرض خليط التفاعل إلى
عملية .CHCl3 / H2Oثم يتم غسل الطبقة العضوية المجمعة بمحلول NH4Clالمائي ،ثم يتم تجفيفه
بواسطة .Na2SO4ثم يتبخر المذيب للحصول على مادة صلبة صفراء ،ثم يعاد ترسيبه بعد ذلك ثالث مرات في
الميثانول .العائد.٪ 71 :
NMR (CDCl3,400MHz,  ppm): 0.86(b, 6H), 1.2-1.5(b, 20H), 2.87(b, 4H),

1H

3.06(br, 16H), 3.98(b, 4H), 4.35(br, 4H), 6.9-7.5(b, 42H).

تم تسجيل أطياف االمتصاص واالنبعاث للبوليمر في الكلوروفورم .تظهر ذروة أطياف االمتصاص عند 411
نانومتر .وقد لوحظ أن ذروة االنبعاث هي عند  490نانومتر .تم العثورعلىMwمن البوليمر ليكون
حوالي1.230.00
الجدول  :1-الهياكل التمثيلية للبوليمرات:
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.II

البوليمرات مع مجموعة االسيتيل الوظيفية
أ .كينون
O

O

أضيف إلى المزيج من  4جرام ( 22.46مللي مول) من األنثراسين و  1.21جرام
( 11.22مللي مول) من البنزوكينون  50مل من ميسيتيلين .تم االحتفاظ بالمزيج
لالرتجاع لمدة  24ساعة ثم تم ترشيح المادة الصلبة بعد التبريد إلي درجة حرارة الغرفة.
تم هضم الهيدروكينون الصلب في  100مل زيلين الساخن مرتين وتصفيتها .تمت إذابة
الهيدروكينون الخام في  300مللي من حامض الخليك الجليدي الساخن ثم تمت إضافة
محلول قدره  0.392جرام ( 2.3مللي مول) من برومات البوتاسيوم في  100مل من
الماء الساخن .تكونت رواسب بنية اللون على الفور .تم حفظ المحلول للغليان لبضع
دقائق ثم أضيف  100مل من الماء الساخن وأبقى للتبريد .تم جمع مادة الكينون الصلبة
ذات اللون البني بعد تبريد المحلول .تم غسل الكينونات بحمض الخليك ثم بالماء .تم
اذابة الكينونات الخام في الكلوروفورم وغسلها بكربونات الصوديوم والمحلول الملحي.
تم فصل الطبقة العضوية وتجفيفها بواسطة .Na2SO4تم تنقية المركب الخام باستخدام
عمود كروماتوجراف ،وكان الحصول على المركب في ( 1 :1اثيل اسيتات  :زيت االثير
) .بقايا المركب ارتبطت بجيل السيليكا الذي كان يحصل عليه في الكلوروفورم .تم
الحصول على الكينون كمادة برتقالية صلبة مع الكلوروفورم كشاطف  .العائد .٪ 23 :
NMR (CDCl3, ppm): 5.75 (s, 4H); 6.97 (dd, 8H, J1 = 3.3, J2 = 5.3 Hz); 7.36 (dd,

1H

8H, J1 = 3.2, J2 = 5.3 Hz). 13C NMR (CDCl3): 47.39, 124.24, 125.46, 143.65, 150.95,
179.96. IR (cm-1): 1641, 1471, 1458, 1331, 1319, 1295, 1264, 1202, 1137, 1016, 889,
;756, 741. ES-MS: 460 (M+). Anal. Calcd for C34H20O2 (460): C, 88.67; H, 4.38
Found: C, 86.92; H, 3.75.
ب .ثالثي مثيل سيل محمي ثنائي الثيانيل خماسي بتايسين
SiMe3

SiMe3

23

تم إضافة في أجواء من األرجون 3.5 ،مل ( 2.5ملي مول) من ن-بوتيل الليثيوم في هكسان قطرة قطرة إلى محلول
 0.76مل ( 2.5ملي مول) من (ثالثي ميثيليسيل) األسيتيلين في  1ملTHFعند  0درجة مئوية .تم الحفاظ على المحلول
للتحريك لمدة  40دقيقة عند  0درجة مئوية ثم نقله إلى محلول  1غرام ( 2.17ملي مول) من الكينون في 3
ملTHFعند  0درجة مئوية .ثم تم تقليب المحلول طوال الليل في درجة حرارة الغرفة .ثم يخمد المحلول الناتج مع  1مل
من حمض الهيدروكلوريك  ٪ 10ومن ثم استخراج من  50مل من الكلوروفورم .تمت إزالة المذيب تحت ضغط منخفض
ثم أضاف الهكسان إلى المادة المتبقية .تم جمع المادة الصلبة البيضاء الشاحبة الناتجة عن طريق الترشيح .تمت إضافة
 0.16جرام ( 0.24ملي مول) من المادة الصلبة البيضاء الباهتة في  10مل من األسيتون الي محلول من  0.14غم
( 2.25ملي مول) كلوريد القصدير الثنائي لهيدرت  10مل من  ٪50من حمض األسيتيك .تم تقليب الخليط عند درجة
حرارة الغرفة لمدة  24ساعة ثم تم ترشيح المنتج الصلب الناتج .تمت إضافة  20مل من الماء الصلب متبوعة
بإضافة  NaHCO3واستخلصت مرتين من  50مل من الكلوروفورم .تم تجفيف الطبقة العضوية المجمعة
بواسطة  Na2SO4وتركز تحت ضغط مخفض للحصول على مادة صلبة بلون أبيض باهت .العائد.٪ 62 :

NMR (CDCl3, ppm): 0.48 (s, 18H), 5.77 (s, 4H), 6.94 (dd, 8H, J1 = 3.4, J2 = 5.3

1H

Hz), 7.33 (dd, 8H, J1 = 3.2, J2 = 5.3 Hz). 13C NMR (CDCl3): 0.29, 52.1, 100.5, 102.4,
;114.8, 123.7, 125.1, 144.0, 144.8. Anal. Calcd for C44H38Si2 (622): C, 84.83; H, 6.15
Found: C, 83.49; H, 5.48.

ج .إزالة الحماية منTMS

H

H

تم تنفيذ إزالة الحماية من مجموعة ثالثي مثيل سيل من خالل إذابة المركب المحمي TMSفي خليط من 1( KOHحبيبة
في  1مل من،THF، )H2Oو MeOHويقلب عند درجة حرارة الغرفة لمدة  5ساعات .تم ترشيح المادة الصلبة البيضاء
الناتجة وغسلها بالماء وتجفيفها .العائد.٪ 95 :

NMR (CDCl3, ppm): 3.69 (s, 2H), 5.82 (s, 4H), 6.94 (dd, 8H, J1 = 3.4, J2 = 5.3

1H

Hz), 7.33 (dd, 8H, J1 = 3.2, J2 = 5.3 Hz). ES-MS: 479 (M+ + 1, 32).

د -2،5 .ثنائي البرومو -بنزين  -1،4-دايل
24

OH
Br
Br
OH

أضيف إلى محلول من  1جرام ( 9.1ملي مول) من الهيدروكينون في  10مل من حمض األسيتيك  3.04جرام (19.1
ملي مول) من البروم قطرة قطرة عند درجة حرارة ثابتة  10درجة مئوية .تم الحفاظ على المحلول للتقليب عند 10
درجة مئوية لمدة  12ساعة .تم صب المحلول الناتج في  50مل من الماء واستخلص من  70مل من اثيل اسيتات  .تم
تجفيف الطبقة العضوية المجمعة بواسطة Na2SO4وتركز تحت ضغط مخفض للحصول على مادة صلبة بنية .ينقى
المنتج الخام بواسطة عمود جل السيليك االكروماتوجراف تتم التصفية باستخدام األثيرالبترولي للحصول على مادة
صلبة بلون أبيض .العائد.٪ 77 :

NMR (CD3OD): 110.15,

13C

NMR (CDCl3,  ppm): 5.2(s, 2H), 7.1(s, 2H).

1H

121.11, 149.03. IR (cm-1): 3268, 3094, 2784, 2076, 1703, 1638, 1515, 1429, 1236,
1223, 1200, 1062, 863. MS m/z (relative intensity) 265 (M+-2, 51), 267 (M+, 100),
269 (M++ 2, 48). Anal. Calcd for C6H6O2 (267): C, 26.9; H, 1.5; Found: C, 26.7; H,
1.31.

ه-1،4 .ثنائي البرومو -2،5-بيس -هكسيل اوكسي -بنزين

O
Br
Br
O

تمت إضافة  1غرام ( 3.73ملي مول) من -2،5ثنائي البرومو -بنزين -1،4-دايل في  12مل من 1.13 DMSOجرام
( 8.21ملي مول) من K2CO3تحت أجواء من األرجون .تم تقليب الخليط الناتج لمدة نصف ساعة متبوعة بإضافة
 1.35جرام ( 8.21ملي مول) من -1بروموهكسان قطرة قطرة .تم تقليب الخليط لمدة  48ساعة تحت أجواء من
األرجون .تم سكب خليط التفاعل إلى  150مل من الماء واستخالص  4-3مرات من  80مل من اثيل اسيتات  .تم
تجفيف الطبقة العضوية المركبة بواسطة  Na2SO4وتركز تحت ضغط منخفض للحصول على مادة صلبة بنية داكنة.
ثم ينقى المنتج الخام بواسطة عمود جل السيليكا االكروماتوجراف تتم التصفية باستخدام أثيرالبترول ،وخليط إيثيل
أسيتات للحصول على مادة صلبة بيضاء .العائد .٪ 71.2 :

NMR(CDCl3,  ppm): 0.92 (t, 6H, J = 7.01 Hz), 1.33-1.57 (m, 12H), 1.79 (m,

1H

4H), 3.92 (t, 4H, J = 6.41 Hz), 7.17 (s, 2H). 13C NMR (CDCl3): 14.19, 22.75, 25.77,
29.24, 31.65, 70.45, 111.28, 118.61, 150.23. IR (cm-1): 2937, 2853, 1643, 1492, 1461,
1361, 1268, 1211, 1062, 1020, 991, 847, 808, 726. MS m/z (relative intensity) 434
(M+ - 2, 7), 436 (M+, 13), 438 (M+ + 2, 6). Anal. Calcd for C18H28Br2O2 (436): C,
49.56; H, 6.47; Found: C, 49.22; H, 6.22.
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و-1.4 .ثنائي البرومو -2،5-بيس  -دوديسيلوكسي –بينزين

O
Br
Br
O

إلى محلول من  5جرام ( 18.65ملي مول) من - 2،5ثنائي البرومو -بنزين  -1،4-دايل،تمت إضافة في  60مل
من 5.66 DMSOجرام ( 41.03ملي مول) من K2CO3تحت أجواء من األرجون .تم تقليب الخليط الناتج لمدة نصف
ساعة متبوعا ً بإضافة  10.22جرام ( 41.03ملي مول) من -1برومودوديكان قطرة قطرة .تم تقليب الخليط لمدة 48
ساعة تحت أجواء من األرجون .تم صب خليط التفاعل ثم إلى  600مل من الماء واستخالص  4-3مرات من  60مل
ايثيل اسيتات تم تجفيف الطبقة العضوية المركبة بواسطة Na2SO4وتركز تحت ضغط منخفض للحصول على مادة
صلبة بنية داكنة .ثم ينقى المنتج الخام بواسطة عمود جل السيليكا االكروماتوجراف تتم التصفية باستخدام
أثيرالبترول ،وخليط إيثيل أسيتات للحصول على مادة صلبة بيضاء .العائد .٪ 73.6 :

NMR(CDCl3,  ppm): 0.88 (t, 6H, J = 6.7 Hz), 1.26-1.49 (m, 36H), 1.79 (m, 4H),

1H

3.94 (t, 4H, J = 6.41 Hz), 7.08 (s, 2H). 13C NMR (CDCl3): 14.31, 22.88, 26.10, 29.28,
29.47, 29.53, 29.72, 29.76, 29.82, 29.84, 32.10, 70.45, 111.28, 118.59, 150.23. IR (cm2922, 2850, 1639, 1494, 1459, 1361, 1274, 1213, 1069, 1024, 997, 806. MS m/z

1):

(relative intensity) 602 (M+ - 2, 9), 604 (M+, 19), 606 (M+ + 2, 10). Anal. Calcd for
C30H52Br2O2 (604): C, 59.60; H, 8.67; Found: C, 59.11; H, 8.83.

ز-1،4 .ثنائي البرومو -2،5-بيس -6( -برومو-هيكسالوكسي ) –بينزين
Br

O
Br
Br

Br

O

إلى محلول من  1.5جرام ( 5.59ملي مول ) من - 2،5ثنائي البرومو -بنزين  -1،4-دايل في  20مل منDMSO
تمت إضافة  1.7جرام ( 12.30ملي مول) من K2CO3تحت أجواء من األرجون .تم تقليب الخليط الناتج لمدة نصف
ساعة متبوعا ً بإضافة  13.66جرام ( 55.99ملي مول) من  -1،6ثنائي برومو الهكسان قطرة قطرة .تم تقليب الخليط
لمدة  48ساعة تحت اجواء من األرجون .تم صب خليط التفاعل ثم إلى  100مل من الماء واستخالص  4-3مرات من
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 60مل من ايثيل اسيتات  .تم تجفيف الطبقة العضوية المركبة بواسطة  Na2SO4وتركز تحت ضغط منخفض
للحصول على مادة صلبة بنية داكنة .ثم ينقى المنتج الخام بواسطة عمود جل السيليكا كروماتوجراف تتم التصفية
باستخدام أثيرالبترول ،وخليط إيثيل أسيتات للحصول على مادة صلبة بيضاء .العائد.٪ 77.27 :

NMR (CDCl3,  ppm): 1.53 (m, 8H), 1.57-1.92 (m, 8H), 3.43 (t, 4H, J = 6.72 Hz),

1H

3.95 (t, 4H, J = 6.11 Hz), 7.08 (s, 2H). 13C NMR (CDCl3): 25.37, 27.99, 29.0, 32.82,
33.97, 70.17, 111.32, 118.63, 150.20. IR (cm-1): 2941, 2857, 1776, 1719, 1581, 1492,
1459, 1359, 1298, 1266, 1242, 1211, 1065, 1022, 995, 851, 806, 753, 730, 641. MS
m/z (relative intensity) 591 (M+ - 2, 12), 593 (M+, 17), 595 (M+ + 2, 11).

ح-1،4 .ثنائي البرومو -2،5-ثنائي ايودو البينزين
Br
I
I
Br

إلى  2جرام ( 8.4ملي مول ) من ثنائي برومو البينزين أضيف  25مل من H2SO4المركز واالرتجاع حتى يتم
الحصول على محلول رائق  .إلى المحلول ،تمت إضافة  2.36جرام ( 18.6ملي مول) من اليود بطريقة مجزاءة  .تم
تقليب الخليط األرجواني الناتج عند  135-125درجة مئوية لمدة يومين .ثم تم تبريد خليط التفاعل إلى درجة حرارة
الغرفة وصب في  100مل من الماء المثلج واستخلص مع  80مل من ثنائي كلوروميثان .ثم تم تحريك طبقة ثنائي
كلوروميثان بمحلول مخفف منNaOHإلزالة الفائض من اليود .تم تجفيف الطبقة العضوية المجمعة بواسطة Na2SO4
وتركزت للحصول على مادة صلبة صفراء .العائد .٪ 80 :

NMR(CDCl3,  ppm): 8.04 (s).

.I

1H

-5 ،2[ 4ثنائي البرومو -3( -4-هيدروكسي -3-مثيل -بات -1-يونيل )  -فينيل ]  -2-مثيل  -بات -3-
( yn-2-olتخليق مستخلص ثنائي األسيتيل)

OH

Br
Br

OH
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إلى محلول [ 1رام (ملي مول) من  -1،4ثنائي البرومو -2،5-ثنائي ايودو البينزين في  80مل من البنزين و  48مل
من ثنائي ايزوالبروبالمين تمت إضافة  120ملي جرام (ملي مول ) منCuIمتبوعا ً بإضافة  100مجم (ملي مول)
منPd (PPh3) 2Cl2تحت أجواء من األرجون .ثم يضاف إلى الخليط  1مل (ملي مول) من  - 2ميثيل  - 3 -بوتين 2 -
– olويظل يحرك في درجة حرارة الغرفة طوال الليل  .ثم تم صب الخليط الناتج في  100مل من الماء واستخالصه
من  40مل من األثير .تم تجفيف الطبقة العضوية المجمعة بواسطة  Na2SO4وتركز للحصول على مادة صلبة بلون
برتقالي .العائد٪ 81 :

NMR(CDCl3,  ppm): 1.62 (s, 12H), 2.42 (s, 2H), 7.59 (s, 2H). IR (cm-1): 3271,

1H

2982, 2925, 1507, 1376, 1361, 1276, 1190, 1164, 963.

مثال  :5اإلجراء العامل عملية البلمرة عن طريق اقتران مشتقات أي بيتايسين والبنزين ( .)P8،P7 ،P6
تحت أجواء من األرجون ،تمت إضافة المذيب ثنائي األيزوبروبيل أمين  /التولوين ( 5 ، 3 :2ملي) إلى  0.04جم
( 0.084مللي مول ) من خماسي بيتاسين ثنائي األسيتيلين 0.049 ،جرام ( 0.084مللي مول) من -1،4ثنائي البرومو
 5.2بيس (-6برومو-هيكسالوكسي) -بينزين -2،5[ 4 /ثنائي البرومو -3( -4-هيدركسي-3-ميثيل -بات -1-يونيل ) -فينيل ] -2-مثيل -بات -6،8 / yn-2 -ol-3-ثنائي البرومو -6( -3-برومو-هاكسالوكسي مثيل ) -3-مثيل -3،4-ثنائي
الهيدرو H2-ثيانو [ ]4،b] [13،4دايوكسبين متبوعًا بإضافة  0.01جرام (  0.053ملي مول) منCuIو  0.009جرام
( 0.008ملي مول) من . Pd (PPh3 (4تم االحتفاظ بالمزيج بعد ذلك لالرتجاع لمدة  5أيام عند درجة حرارة ثابتة 65
درجة مئوية .تم صب الخليط الناتج في  100ملي من الماء واستخرج مرتين من  50مل من الكلوروفورم .ثم تم
غسل طبقة الكلوروفورم بـ  5مل من محلولNH4Clالمائي .تم تجفيف الطبقة العضوية المجمعة
بواسطةNa2SO4وتركز تحت ضغط مخفض للحصول على سائل بني .تمت إعادة امتصاص السائل البني في ثالث
مرات من الميثانول مما أدى إلى تكوين مادة صلبة صفراء .
 :P6العائد .760 ،1010 ،1233 ،1420 ،1552 ،2958 :IR (cm-1(٪ 83 :
 :P7العائد .759 ،1056 ،1235 ،1429 ،1448 ،1555 ،2854 ،2946 :IR (cm-1( .٪ 88 :
 :P8العائد ،806 ،1022 ،1207 ،1261 ،1378 ،1459 ،1503 ،2853 ،2929 ،3203 :IR (cm-1 (.٪ 81 :
.751
المثال  :6اإلجراء العام لماغ بعد توظيف.P6-P7
تمت إضافة محلول البوليمر في فائض THFمن  NaN3وحافظ عليه للتقليب عند درجة حرارة الغرفة لمدة  12ساعة.
ثم تم صب الخليط الناتج في  50ملي من الماء واستخرج مرتين من  75مل من الكلوروفورم .تم تجفيف الطبقة
العضوية المجمعة بواسطة  Na2SO4وتركز تحت ضغط منخفض إلنتاج سائل أصفر .تم إعادة ترسيب السائل األصفر
في الميثانول ثالث مرات مما نتج عنه مادة صلبة صفراء
 :P9العائد ،1090 ،1190 ،1266 ،1370 ،1537 ،1657 ،2056 ،2842 ،2918 ،2963 :IR (cm-1 (.٪ 95 :
.1018
 :P10العائد ، 1255 ، 1435 ، 1468 ، 1507 ، 1553 ، 2044 ، 2153 ، 2860 ، 2950 :IR (cm-1 (.٪ 92 :
..1065
مثال  .7اإلجراء العام إلزالة الحماية مما أدى إلى مجموعة استيلينك الوظيفية.P11
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إلى محلول البوليمر في التولوين تمت إضافة فائض من NaHواحتفظ لالرتجاع لمدة  24ساعة .ثم سكب الخليط الناتج
في  50مل من الماء واستخالص من  70مل من الكلوروفورم .تم تجفيف الطبقة العضوية المجمعة بواسطة Na2SO4
وتركز تحت ضغط منخفض إلنتاج سائل أصفر .تم إعادة ترسيب السائل األصفر في الميثانول مرتين مما أدى إلى
تكوين مادة صلبة صفراء.
 :P11العائد ، 1100 ، 1225 ، 1391 ، 1638 ، 1667 ، 2386 ، 2854 ، 2927 ، 2962 :IR (cm-1 (.٪ 79 :
.973 ، 1044
ممثلية البوليمرات
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O
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المثال :8
تصنيع المونومرات القابلة للنقر مع المجموعة الوظيفية أسيتيل.
أ.
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OH

OH

Br
Br

OH

NBS, LiClO4/SiO2

CuI, Pd(PPh3)4

rt, 24 h

Br

H

(iPr)2NH/Toluene
rt, 12h

Br

OH

OH

تمت معالجة -1،4ثنائي برومو البينزين باستخدام -4هيدروكسي -4-مثيل البيوتين في التولوين لمدة  12ساعة عند
درجة حرارة الغرفة في وجود يوديد النحاس وثنائي ايزو البرابالمين و .Pd (PPh3) 4تم استخدام المنتج الناتج من
التفاعل بالبروم باستخدام ن -برومو سوكيناميد في وجودSiO2وLiClO4في درجة حرارة الغرفة لمدة  24ساعة
ب.
OH

Br
Br

OH
Br

Br

I

H

CuI, Pd(PPh3) 4
(iPr)2 NH/benzene
rt, 12h

I2 , H 2SO 4
I
Br

125-135 0C, 2days
Br

OH

تم معالجة  4-1ثنائي برومو البينزين مع اليود في وجودH2SO4المركز عند درجة حرارة  135-125درجة مئوية
لمدة يومين ويتم عالج ثنائي البرومو – ثنائي االيودين الناتج باستخدام -4هيدروكسي -4-مثيل -بيوتين لمدة  12ساعة
في وجود يوديد النحاس وثنائي ايزوالبروباامين وPd (PPh3) 4في البينزين .يتم تنقية المنتج الذي تم الحصول عليه.
ج .تصنيع بوليمر قابل للنقر مع مجموعة األسيتيل الوظيفية
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OH
H

OH

Br

CuI, Pd(PPh3 )4
n

+

(iPr) 2NH/Toluene
60 0 C, 5 days

Br

H
HO

OH

NaH, Toluene
reflux, 24 h

H

n

H

يتفاعل مركب ثنائي البرومو واأللكين كما هوموضح أعاله في التولوين لمدة  5أيام في وجود يوديد النحاس ،ثنائي
ايزو بربيال امين وPd (PPh3) 4عند  60درجة مئوية .تم ترشيح البوليمر الناتج وارتجاعه باستخدام هيدريد
الصوديوم في التولوين لمدة  24ساعة تحت أجواء من األرجون .تم ترشيح المنتج الناتج وغسله بالتولوين .هذا هو
بوليمر  AFPمع األلكين كمجموعة متدلية ،والتي سوف يتم اشتقاقها بعد مع مجموعة أزيد تحتوي على مركب.
مثال  :9دمج النسب المئوية المختلفة للوحدة القابلة للنقر
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تمت معالجة مركبات ثنائي البرومو-ثنائي الهيدروكسي وثنائيا لبرومو الموضحة مع الكاين في التولوين في وجود
يوديد النحاس،Pd (PPh3) 4،وثنائي ايزو بروبالمين عند  60درجة مئوية لمدة  5أيام .اعتمادا على نسبة مركبات
ثنائي البرومو-ثنائي الهيدروكسي وثنائي البرومو ( )n: mالمستخدمة في التفاعل ،يتم تشكيل البوليمر  AFPأعاله وتم
ترشيحه وغسله بالتولوين وتجفيفها.
مثال  :10تصنيع بوليمر االسيتيل الوظيفي للكيمياء النقر.

تمت إعادة تدفق البوليمر المحتوي على الهيدروكسي مع هيدريد الصوديوم في التولوين الالمائي تحت أجواء من
األرجون لمدة  24ساعة وتم ترشيح البوليمر الناتج وغسله باستخدام التولوين الساخن.
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O
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كمياء
النقر

منتج
النقر

يتم إجراء عملية النقر الكيميائية على ألكين وأزيد في وجود مذيب عضوي أو مائي ضمن ظروف المحفز النحاسي ،و
يسمى المنتج الذي تم الحصول عليه منتج النقر ،وهو مشتق تريازين.
 .IIIتحضير البوليمرات بواسطة تصنيع مجموعة آزيد الوظيفية.
مثال :11
الخطوة :1

Br

OH

O
Br

Br
Br

Br

Br

Br

Br2, AcOH
Br

DMSO, K2CO3, rt, 48 h
OH

O

OH

10-12 0C, 12 h
OH

تمت معالجة  -4هيدروكسي الفينيل بالبروم في حمض األسيتيك في  12-10م  °لمدة  12ساعة .سكب مركب ثنائي
البرومو على الثلج المجروش .تم استخالص المادةالصلبة الزيتية المترسبة في ثنائي كلوروميثان ،وغسلها بالماء،
والماء المالح ،والماء ،وتم تجفيف الطور العضوي بواسطة كبريتات الصوديوم وتركيزها للحصول على مركب ثنائي
البرومو في عائد  .٪70تمت معالجة -4 ، 1ثنائي برومو-2-هيدروكسي الفينول بـ  1،6ثنائي بروموالهكسان
فيDMSOلمدة  48ساعة في وجود .K2CO3تم استخالص خليط التفاعل في ثنائي كلوروميثان ،وغسل بالماء
وبيكربونات الصوديوم والمحلول الملحي والماء للحصول على مركب زيتي تم تنقيته بواسطة جل السيليكا
كروماتوغراف

الخطوة :2
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تم تفاعل البرومو الكالين المذكور لمدة  5أيام عند  60درجة مئوية في التولوين في وجودCuIو Pd (PPh3) 4وثنائي
ايزو البروباالمين .تم ترشيح البوليمر المترسب وغسله بالتولوين و الهواء المجفف .تم تفاعل مركب برومو الناتج مع
أزيد الصوديوم في THFفي درجة حرارة الغرفة لمدة  12ساعة وتم ترشيحه و غسله باستخدام  .THFالمركب المجفف
هو بوليمر  AFPمع  N3كمجموعة متدلية ،والتي سوف يتم اشتقاقها بعد ذلك مع مجموعة أسيتيلين التي تحتوي على
المركب.

مثال  :12دمج النسب المئوية المختلفة للوحدة القابلة للنقر
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O

تمت معالجة مركبات رباعي البرومو وثنائي البرومو المذكور مع ألكين في التولوين في وجود يوديد النحاسPd ،
،(PPh3) 4وثنائي ايزو بروباالمين عند  60درجة مئوية لمدة  5أيام .اعتماد اعلى نسبة مركب رباعي البرومو وثنائي
البرومو ( )m: nالمستخدم في التفاعل ،يتم تشكيل البوليمر AFPأعاله وتم ترشيحه وغسله بالتولوين و تجفيفه.

مثال  :13تصنيع بوليمر أزيد متعدد الوظائف من أجل كيمياء النقر.
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تمت معالجة ثنائي البرومو المحتوية على بوليمر  AFPباستخدام أزيد الصوديوم في THFلمدة  12ساعة في درجة
حرارة الغرفة وتم ترشيح المجموعة المتدلية التي تم الحصول عليها من بوليمر AFPوغسلها باستخدام THF
وتجفيفها .هذا هو بوليمرAFPمع مجموعة آزيد كمتدلية ،والتي سيتم بعد اشتقاقها مع مجموعة تحتوي على مجموعة
أسيتيل.
يوفر الكشف الحالي بالتالي المركبات التي يمكن استخدامها في الكشف عن مختلف التحليالت
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العناصر

-1

مركب بالصيغة ، I

B

[

A

[
n

الصيغة I
حيث  Bتختار من المجموعة المكونة من  -O-CCH ، –O-R-CCHو –O-R-N3؛
 Rتختار من المجموعة المشتملة على سلسلة الكيلC1-C20خطية أو متفرعة اليفاتية  ،مركب C3-C20سيكلواليفاتى ومركب
C5-C20عطرى مستبدل إختياريا ً بمجموعة وظيفية مناسبة مختارة من المجموعة المكونة من ،NH2 ، R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2و  CN؛
 Aتختار من المجموعة المكونة من مجموعة اريل  ،هتيرواريل  ،سيكلوالكيل  ،هتيروسيكلوالكيل مستبدلة إختياريا ً
بمجموعة وظيفية مناسبة بمجموعة وظيفية مناسبة مختارة من المجموعة المشتملة على ،NH2 ، R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2و  CN؛
 R1تختار من المجموعة المشتملة على  ، Bسلسلة الكيل C1-C20خطية أو متفرعة  ،مركب C3-C20سيكلواليفاتى ومركب
C5-C20عطرى يشمل الـ  B؛ مستبدلة إختياريا ً بمجموعة وظيفية مختارة من المجموعة المشتملة على R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2 ،NH2 ،و  CN؛ و
” “nأرقام من  1الى . 15.000

 -2مركب بالصيغة ، II

[
n

B

[

A
R2

R1

الصيغة II
حيث  Bتختار من المجموعة المكونة من  -O-CCH ، –O-R-CCHو –O-R-N3؛
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 Rتختار من المجموعة المشتملة على سلسلة الكيل C1-C20خطية أو متفرعة اليفاتية  ،مركب C3-C20سيكلواليفاتى ومركب
C5-C20عطرى مستبدل إختياريا ً بمجموعة وظيفية مناسبة مختارة من المجموعة المكونة من ،NH2 ، R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2و  CN؛
 Aتختار من المجموعة المكونة من مجموعة اريل  ،هتيرواريل  ،سيكلوالكيل  ،هتيروسيكلوالكيل مستبدلة إختياريا ً
بمجموعة وظيفية مناسبة بمجموعة وظيفية مناسبة مختارة من المجموعة المشتملة على ،NH2 ، R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2و  CN؛
 R1تختار من المجموعة المشتملة على  ، Bسلسلة الكيل C1-C20خطية أو متفرعة  ،مركب C3-C20سيكلواليفاتى ومركب
C5-C20عطرى يشمل الـ  B؛ مستبدلة إختياريا ً بمجموعة وظيفية مختارة من المجموعة المشتملة على R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2 ،NH2 ،و  CN؛ و
” “nأرقام من  1الى . 15.000
 -3المركب كما جاء فى العناصر 1أو  ، 2حيث  Aتختار من المجموعة المشتملة على
R2

R1

R3

R4

R1

R2

O

O
X

حيث R1تختار من المجموعة المشتملة على  ، Bسلسلة الكيل C1-C20خطية أو متفرعة  ،مركب C3-C20سيكلواليفاتى
ومركب C5-C20عطرى يشمل الـ  B؛ مستبدلة إختياريا ً بمجموعة وظيفية مختارة من المجموعة المشتملة على ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2 ،NH2 ، R1CCHو  CN؛
 Xتختار من المجموعة المشتملة على  S ، Oو  NR؛
 R2تختار من المجموعة المشتملة على  ، Bسلسلة الكيل C1-C20خطية أو متفرعة  ،مركب C3-C20سيكلواليفاتى ومركب
C5-C20عطرى يشمل الـ  B؛ مستبدلة إختياريا ً بمجموعة وظيفية مختارة من المجموعة المشتملة على R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2 ،NH2 ،و  CN؛
 R3تختار من المجموعة المشتملة على  ، Bسلسلة الكيل C1-C20خطية أو متفرعة  ،مركب C3-C20سيكلواليفاتى ومركب
C5-C20عطرى يشمل الـ  B؛ مستبدلة إختياريا ً بمجموعة وظيفية مختارة من المجموعة المشتملة على R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2 ،NH2 ،و  CN؛ و
 R4تختار من المجموعة المشتملة على  ، Bسلسلة الكيل C1-C20خطية أو متفرعة  ،مركب C3-C20سيكلواليفاتى ومركب
C5-C20عطرى يشمل الـ  B؛ مستبدلة إختياريا ً بمجموعة وظيفية مختارة من المجموعة المشتملة على R1CCH ،N3 ، OH
 COOH ، CHO ،NO2 ،NH2 ،و .CN
 -4مركب بالصيغة ، III

-P-Q-
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الصيغة III
حيث
Pتكون بوليمير وميضي مضخم بالصيغة  Iوفقا ً للعنصر  1أو الصيغة  IIوفقا ً للعنصر  2؛ و
 Qتختار من المجموعة المشتملة على
O
H
N
N

N
N
H
N

O

N

H

O

 -5مستشعر للكشف عن أناليت يشتمل على مركب بالصيغة  III؛

-P-Qالصيغة III
حيث
 Pتكون بوليمير وميضي مضخم بالصيغة  Iوفقا ً للعنصر  1أو الصيغة  IIوفقا ً للعنصر  2؛ و
 Qتختار من المجموعة المشتملة على
O
H
N
N

N
N
H
N

O

N

H

O

 -6مستشعر كما جاء فى العنصر  ، 5حيث يشمل المستشعر محلول منظم  ،و كحول  ،ومستكشف .

 -7مستشعر كما جاء فى العنصر  ، 6حيث يختار المحلول المنظم من المجموعة المشتملة على خالت صوديوم ،
خالت بوتاسيوم  ،بيبريدين  ،إيثانول أمين  ،بيريدين  ،بيرازين  ،ثالثستريفين  MOPS ،و . MES
 -8مستشعر كما جاء فى العنصر  ، 6حيث يختار الكحول من المجموعة المشتملة على كحول مثيل  ،كحول اثيل
 ،كحول ايزوبروبيل  ،كحول  -nبيوتيل  ،و كحول ثالثي -بيوتيل .
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 -9مستشعر كما جاء فى العنصر  ، 6حيث يكون المستكشف  ،مستكشف وميض .
 -10طريقة للكشف عن أناليت فى عينة  ،وتشمل الطريقة المذكورة خطوات -:
أ-

توصيل مركب بالصيغة IIIوفقا للعنصر  4بعينة فى وجود مذيب ؛ و

ب -تحديد التغير فى وميض المركب المتفاعل بالصيغة  IIIللكشف عن األناليت .
 -11طريقة للكشف كما جاءت فى العنصر  ، 10حيث يكشف عن تركيز األناليت .

 -12طريقة للكشـــف كما جاءت فى العنصر  ، 10حيث يكون كشف األناليت بمسـاعدة المســتشعر يشمل مركب
الصيغة . III
 -13طريقة للكشف كما جاءت فى العنصر  ، 10حيث يختار المذيب من المجموعة المكونة من ثانى كلورو ميثان ،
كلورفورم  ،ماء  ،محلول منظم مائى مع  pHتتراوح من  2الى  ، 12واألفضل يتراوح من  5الى  ، 9هكسان
 ،خالت اثيل  ،أسيتون  ،طولوين  ،زيلين  ،ثانى مثيل سلفوكسيد  -N’ ، N ،ثانى مثيل فورماميد  ،حمض
خليك  ،حمض فورميك  HCl ،H2SO4 ،و .HNO3
 -14طريقة للكشف كما جاءت فى العنصر  ، 10حيث يخيكون األناليت صلب  ،سائل  ،غاز  ،و خليط منها .
 -15طريقة للكشف كما جاءت فى العنصر  ، 10حيث يختار األناليت من المجموعة المكونة من أناليت كيميائى ،
و أناليت كيميائى حيوى .
 -16طريقة للكشف كما جاءت فى العنصر  ، 15حيث يختار األناليت الكيميائى من المجموعة المكونة من عينة
يتحصل عليها من دراسات بيئية و انبعاثات صناعية .
 -17طريقة للكشف كما جاءت فى العنصر  ، 16حيث يختار األناليت الكيميائى من المجموعة المكونة من فوسفات
عضوية  ،مركبات نيترو  ،اليكتروفيالت ونيكلوفيالت .
 -18طريقة للكشف كما جاءت فى العنصر  ، 15حيث يستخلص األناليت الكيميائية الحيوية من عينة حيوية مختارة
من المجموعة المشتملة على مصل دم  ،دم  ،بالزما  ،لعاب  ،بول  ،براز  ،بالزما منوية  ،عرق  ،سائل
كحولي  ،مائع أمنيوسي  ،مزيج نسيجى متجانس  ،و استسقاء .
 -19طريقة كما جاءت فى العنصر  ، 18حيث يختار األناليت الكيميائى الحيوى من المجموعة تشمل ببتيدات ،
بروتينات  ،اجسام مضادة  ،هرمون  ،ليسين  ،أنزيمات  DNA ،و . RNA
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نبذة مختصرة:
الملخص
يرتبط الكشف الحالي البوليمرات الفلورية المتضخمة ) (AFPمع المجموعات الوظيفية المتدلية ،ومشتقاتها و
تصنيعها .يمكن استخدام البوليمرات الفلورية المتضخمة في العديد من أجهزة االستشعار البيولوجية والكيميائية

41

اسم مقدم الطلب :المعهد الهندي للتكنولوجيا بومباي وبيج تك الخاصة المحدودة.
عدد الصفحات 1 :

رقم الطلب 2008/MUM/2319 :
رقم الصفحة 1 :
الشكل 1

42

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺑﺮاءاة اﺧﺘﺮاع رﻗﻢGC0010735 :

ﺗـﻌﺘـﺒﺮ ﻫ ـﺬه اﻟ ـﺒﺮاءة ﺳـ ـ ـﺎرﻳ ـﺔ اﻟﻤﻔـﻌ ـ ـﻮل ﻟﻤ ـ ـﺪة ﻋـﺸ ـ ـ ـﺮﻳـﻦ ﻋ ـﺎﻣ ـ ـًﺎ اﻋﺘ ـ ـﺒ ـﺎرًا ﻣﻦ 31/10/2009م  ،وﺗﻨﺘﻬﻲ
 31/10/2029م وذﻟﻚ ﺑﺸ ـ ـﺮط ﺗﺴ ـ ـﺪﻳـﺪ اﻟﺮﺳ ـ ـﻮم اﻟﺴـــﻨ ـﻮﻳـﺔ ﻟﻠ ـﺒﺮاءة وﻋـ ـﺪم ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ أو ﺳـﻘﻮﻃﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷي ﻣﻦ
أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑـﻨـﻬـﺎﻳــﺔ:

ﻣﻼﺣﻈﺎت :

ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻋﺪم وﺿﻮح ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻓﻴﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ

