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 الخالصة:

تعتمد الفكرة على تصميم نظام ينتج ثالثة أشكال مختلفة من الكربون من بقايا الزيت )زيوت اصطناعية( ممثلة 

مركب كربوني بمدى  Bمركب كربوني مشابًها لإلسفلت، بينما ينتج النموذج  A. ينتج النموذج A  ،B  ،C بالرموز

نانومتر، والذي تم استخدامه في تحضير األنابيب النانوية الكربونية متعددة الجدران باستخدام تقنية  110-64حجم 

كربوني بمدى حجم مباشرة، وهو مركب نانو  (C60، يتم إنتاج الفوليرين )C نموذجالموجات فوق الصوتية. في ال

، في عالج سرطان البروستات باستخدام Cو    Bتم استخدام المركبين النانويين المحضرين،    نانومتر.  48.2-73.69

وشده واطئة نانومتر    1064  ي( بطول موجNIRتقنية المعالجة الحرارية والليزر القريب من األشعة تحت الحمراء )

، والتركيز تثبيط كبير للخاليا السرطانية المستهدفة بطريقة تعتمد على الوقت تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى. جدا

وقت جم / مل    25( بتركيز  PC3٪ ضد خط خاليا سرطان البروستاتا البشري )58.6تم تحقيق أعلى معدل قتل  حيث  

 .دقائق 10تشعيع لمدة 
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Summary 

The idea is based on the design of a system that produces three different forms of 

carbon from oil residues (synthetic oils) as represented by the symbols A, B and C. The 

form A produces a carbon compound that is similar to asphalt, while the form B produces 

a carbon compound with a size range of 64-110 nm, which was used in the preparation of 

multi-walled carbon nanotubes using ultrasound technology. In form C, fullerene (C60), 

a carbon nano-composite with a size range of 48.2-73.69 nm, is directly produced. The 

prepared nano-composites, B and C, were applied in the treatment of prostate cancer using 

heat treatment technology and a near-infrared laser (NIR) with a wavelength of 1064 nm 

and very low intensity. Our findings indicate significant inhibition of targeted cancer cells 

in a time- and concentration-dependent manner. The highest killing rate 58.6% against 

human prostate cancer (PC3) cell line was achieved at the concentration of 25 g/ml and 

an irradiation time of 10 minutes. 


