
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1175  رقم الطلب

   2/22/1982  تاريخ الطلب

   1175  رقم البراءة

  اسم األختراع
E. Coli Heat Stable Enterotoxin Derivatives and Preparation 

Thereof   

   تحضير مشتقات توكسين معوى ثابت الحرارة للعصيات المعوية ( عربى)اسم األختراع 

   27:عدد الجريدة   30/11/1983  تاريخ النشر

   3/1/1984  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

E.Coli heat stable (ST) entrerotoxin derivatives are prepared by 

reaction of E. coli ST enterotoxin with crosslinking agents for 

proteins. the so-obtained crosslinked ST enterotoxins show 

immunogenic activity; they are valuable prophylactic agent for 

protecting man and animal against diarrheal disease provoked by 

E. coli enterotoxin and they may be formulated into 

compositions for intramussular , subsuctaneous or oral 

administrations.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

يات المعوية باجراء تفاعل تحضر مشتقات توكسين معوي ثابت الحرارة للعص

المعوي الثابت الحرارة للعصيات المعوية مع عوامل شبكية للبروتينات، ان  التوكسين

المعوية الثابتة الحرارة الشبكية المستحصل عليها على هذا النحو تشتمل  التوكينات

للصناعه، ووهي تتالف من عامل واق من االمراض لوقاية االنسان  فعالية مولدة

الحادث بفعل التوكسين المعوي للعصيات المعوية ويمكن  انات ضد االسهالوالحيو

بيطرية قابلة لالعطاء عن طريق ضمن العضل او  ان تتمثل بشكل مركبات دوائية او

   .تحت الجلد او عن طريق الفم

   BELGIUM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 



 المالك

   سميث كالين ريت ( عربى)اسم المالك 

   ريكسينارت جينفال، بلجيكا 3171 -بي 31رو دي تيلول ،  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Smith Kline RIT ( التينى)اسم المالك 

   Rue Du Tilleul, 13, B- 1320 Rixensart Genval, Belgium ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فان ويجنيندال. اف ( عربى)اسم المالك 

   اوتنبورغ بلجيكا 1107 -، بي37مواطن بلجيكي تيكرسترات،  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   F. Van Wijnendaele ( التينى)اسم المالك 

   A Belgian Citizen Tekerstraat, 12, B- 3052 Ottenburge, Blgium ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   031011/33303ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   فان ويجنيندال. اف ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   F. Van Wijnendaele ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


