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 الخالصة:

توجيه النظام من خالل البرمجة لبدء التحضير بواسط  الجسيمات النانوية بطريقة آلية  تحضيرتعتمد الفكرة على  

الذي تم تصميمه خصيًصا ليناسب عمل النظام.  بخنرالمتسلسل والمتكامل للمستخلصات النباتية باستخدام جهاز 

محلول المادة المراد تحضيره في شكلها النانوي، تتم إضافة المستخلص الناتج ميكانيكيًا إلى بللحصول على المادة 

، ويتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا. الهدف من تصنيع هذا النظام هو  والنانر شكل نانو. بعد ذلك، تتوقف عملية تحضي

تقليل الوقت والجهد المبذولين أثناء تحضير المستخلص والمواد النانوية من خالل توجيه العملية ليتم إكمالها بطريقة 

ن تحضير المستخلص إلى الحصول على المادة النانوية للمعدن المضاف المراد تحضيره. تم استخدام هذا  متكاملة م

واوراق  اوراق الكالبتوسمستخلصات مختلفة؛  ثالثباستخدام  والبالتين النانوية الذهب جسيماتالنظام لتحضير 

ل عليها بالتآزر مع ليزر األشعة تحت الحمراء . ثم تم استخدام المادة النانوية التي تم الحصوالسدر واوراق البمبر

( حراريًا. أظهرت نتائجنا تثبيًطا كبيًرا يعتمد على الوقت والتركيز MCF7( لعالج سرطان الثدي )NIRالقريبة )

أظهر الذهب النانوي المحضر من مستخلص أوراق الكالبتوس سمية خلوية بنسبة  ضد الخاليا السرطانية المستهدفة.

 البمبر من أوراق حضرالم النانوي الذهبر أظه ، بينماثانية 120جزء في المليون ووقت تشعيع  25 ٪ بتركيز73

ثانية. عالوة   120جزء في المليون ووقت تشعيع    40٪ على التوالي، عند تركيز  85و    74سمية خلوية بنسبة    رالسدو

، كانت السمية الخلوية لجسيمات البالتين النانوية ثانية  120جزء في المليون ووقت تشعيع    40على ذلك، عند تركيز  

 ٪ على التوالي. 75و  79السدر البمبر والمحضرة من مستخلصات أوراق 

 

Summary 

The idea is based on the preparation of nanoparticles in an automated way by 

directing the system through programming to start the sequential and integrated 

preparation of plant extracts using a Buchner device which was specifically designed to 

fit the system work. To obtain the material in its nano form, the resulting extract is 

mechanically added to the solution of the substance to be prepared in a nano form. 

Thereafter, the nano preparation process is stopped, and the system is automatically shut 

down. The aim of manufacturing this system is to reduce the time and effort consumed 

during the preparation of the extract and the nanomaterial by instructing the process to be 

completed in an integrated manner from extract preparation to acquiring the nanomaterial 

of the added metal to be prepared. This system was utilized to prepare nano-gold and 

nano-platinum using three different extracts; eucalyptus leaves, sidr leaves, and bamboo 

leaves. The obtained nanomaterial was then utilized in synergy with a near-infrared laser 

(NIR) to treat breast cancer (MCF7) thermally. Our results showed significant time- and 

concentration-dependent inhibition against targeted cancer cells. The nano-gold prepared 

from eucalyptus leaf extract showed a cytotoxicity of 73% at a concentration of 25 ppm 

and an irradiation time of 120 seconds, while nano-gold derived from bamboo and sidr 

leaves showed cytotoxicity of 74 and 85 % ,respectively, at a concentration of 40 ppm 



and an irradiation time of 120 seconds. Furthermore, at a concentration of 40 ppm and an 

irradiation time of 120 seconds, the cytotoxicity of platinum nanoparticles prepared from 

the extracts of bamboo and sidr leaves was 79 and 75 %, respectively. 


