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دراسة امكانیة القضاء على الخالیا السرطانیة باستخدام اللیزر 
  دون جراحة  والمواد النانویة

 2ثامر علينغم    و      1طالب زیدان تعبان
 المستنصریة قسم الفیزیاء، كلیة العلوم ، الجامعة .1

 مركز اللیزر واأللكترونیات البصریة، وزارة العلوم والتكنلوجیا .2
 الخالصة:

یھدف البحث الى دراسة امكانیة استخدام اللیزر والمواد النانویة في تشخیص وتدمیرالخالیا السرطانیة . أخذت 
 تصویرھا بالمجاھر المختلفةمختلفة وحقنت بمحلول الذھب النانوي بعدھا یتم  مصابة (سرطان الثدي) انسجة حیة

 وتوجیھ شعاع اللیزر ولمدة محدودة ومن ثم التصویر مرة أخرى لتحدید مدى تاثیره على االنسجة.
تمت دراسة الخصائص المختلفة من المواد النانویة والمواد المغلفة وخصائص اللیزر المستخدم ، ومن ثم دراسة  

االنسجة المختلفة بالمجاھر قبل وبعد المعالجة . یتم البحث على مرحلتین ، مرحلة اعداد الدقائق النانویة باستخدام 
) 99.99) ُركز على ھدف من الذھب الخالص (  ھرتز 6جول ) وبتردد ( 1بطاقة ( Nd:YAGمنظومة لیزر 

سم ) .في المرحلة الثانیة ، اُستخدمت دقائق الذھب النانویة لتشخیص النسیج  10باستخدام عدسة ذات بعد بؤري ( 
المصاب باستخدام اللیزر ، في البدء ، یتم حقن محلول دقائق الذھب في النسیج وبعدھا یتم تعریضھ ألشعة لیزر 

ملي واط ) ومن ثم تم تصویر االنسجة بالمجھر  500نانومتر ) وبطاقة (  532ستمر وبطول موجي ( الدایود الم
النافذ والعاكس قبل وبعد تعریضھا للیزر، ُدرست الخصائص البصریة والتركیبیة لمحلول دقائق الذھب النانویة 

جاھر الضوئیة ، مجاھر القوة ، الم UV-VIS، حیود االشعة السینیة ، مطیافیة  FT-IRباستخدام ( مطیافیة 
الذریة ، والمجھر االلكتروني الماسح ) .اذ اظھرت نتائج صور المجھر النافذ والعاكس تغییرا ملحوظا في 
طوبوغرافیة النسیج ، ُملئت معظم اجزائھ بمحلول دقائق الذھب واظھرت لمعانا وبریقا اكثر بعد الحقن دلیال على 

معالم النسیج المختلفة ومدى تأثرة  محددة المصابة من النسیج كما وضحتقدرة الدقائق لتشخیص المناطق ال
بوجود محلول الذھب النانوي وتغیره بعد تسلیط شعاع اللیزر وھذا یفسر قدرة اللیزر على وقف االنقسام الخلوي 

 .للورم 
بدقائق معالجة السرطان بواسطة اللیزر ، تشخیص الورم ، معالجة السرطان   -الكلمات المفتاحیة:

 الذھب النانویة .
Study  the Possibility of Eliminating Cancer Cells by Using 
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Baghdad-Iraq 
Abstract: 

  This research aims to study  the  possibility of  using laser and nanomaterials in 
diagnosing and treating  cancer cells. Different infected living tissues (breast cancer) 
are about to be taken and  injected with the solution of  gold nanomaterials then 
photographed with different microscopes, later on a laser beam with low energy  
was  exposed on these treated tissues for limited duration. An image  is taken again 
to study their effect on tissues. 
Various properties of nano particles , coated particles and the properties of used 
laser  was studied , and then different tissues was studied by different microscopes 
before and after treatment. This research was carried out on two stages , the  stage 
of the preparing nano particles by exposuring the pure gold target ( 99.99%) to 
laser Nd:YAG of ( 1J) and (6 Hz), where the light was focused on the gold target by 
using lens of focal length( 10 cm).On the second stage , gold nano particles were 
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used to diagnose the infected tissues by using laser. At first, nano gold solution was 
injected into the the infected tissues then exposuring them to continuous laser diode 
of ( 532nm) and power of (500 m watt) and  identification  by transmission 
microscope and reflection microscope of these tissues before and after treatment. 
The optical and structural properties of nano gold solution was studied by using 
FTIR ,XRD,(UV-VIS ), optical, AFM and SEM techniques. Images of transmission 
and reflection microscopes showed noteable change in tissue morphology . where 
most of the tissue spaces filled with nano solution. Outstanding glowing was 
appeared after injection which was a good evidence for the possibility of using this 
solution in diagnosing the infected parts of the tissue. The different tissue 
parameters also demonstrated the extent to which the nanotube solution was 
affected and changed after the laser beam was applied. This explains the ability of 
the laser to stop the cellular division of the tumor. 
Key words:   Cancer treatment by laser, Tumor diagnosis, Cancer therpy by gold 
nano particles . 

 المقدمة :

عالج األمراض السرطانیة تكمن في ارتفاع سمیة األدویة المستخدمة وعدم صعوبة ان        
انتقائیتھا، أي أنھا في كثیر من األحیان تقتل الخالیا السرطانیة ومعھا السلیمة، لذلك نلحظ إن المریض 
المستخدم لھا یعاني ضعفا شدیدا واضطرابات صحیة حادة، لذا ركز الباحثون على آلیة إلیجاد أدویة 

 .[1]ب فقط إلى الخالیا السرطانیة وتترك الخالیا السلیمةتذھ

ابتكرالعلماء والباحثین طریقة حدیثة لالستفادة من المواد المتقدمة متناھیة الصغر باالضافة         
الى مصدر اشعاع (اللیزر). حیث ان الحجم الصغیر للمواد المتقدمة لھ فائدة كبیرة في علم 

ة خاصة في مجال التصویر حیث تعتبر الجسیمات المتناھیة الصغر وبصور  (Oncology)االورام
عند استخدامھا ، یمكن الحصول على  اذ (size tunable light emission)ذات خصائص حابسة 

صباغ العضویة وال تحتاج سوى تكون الجسیمات اكثر بریقا من اال اذاستثنائیة لمواقع االورام  صور
 للتوھج واالثارة وكمثال على ھذه المواد المتناھیة الصغر دقائق الذھب.الى مصدر ضوء واحد فقط 

الّذي یسلّط علیھا بعد وصولھا إلى الخلیّة المصابة،  اللیزر تقوم مادة (النانو) الذھبیّة بامتصاص ضوء
تبیّن أّن مادّة الذّھب تفقد خواصھا الالتفاعلیّة حینما  . حیث وتحّولھ إلى حرارة تذیب الخلیّة السرطانیّة

ل مع جسم الخلیّة السرطانیّة، یتّم تفتیتھا إلى دقائق نانویّة، وتتحّول إلى مادّة تفاعلیّة ومحفّزة تتفاع
ً داخلھا بینما ال تتفاعل مع الخلیّة السلیمة، وبالتّالي تبدو األخیرة داكنة تحت  وتحدث ومیضا

 . [2]رالمجھ

خالل  عالجھاتتجّمع دقائق الذّھب النانویّة لتشّكل طبقةً مضیئةً على جسم الخلیّة المریضة لت       
إلى أّن دقائق الذّھب النانویّة  اردقائق بینما تتفتّت داخل الخالیا السلیمة، وال تؤثّر علیھا بأّي حال ویش
وبسبب الكتلة الذریة العالیة،  .تتعّرف على الخالیا السرطانیّة المصابة لكنّھا ال ترى الخالیا السلیمة

ثیر من اإلشعاع من خالیا األنسجة الرخوة، مما یمكن أن الجسیمات النانویة الذھبیة استیعاب أكبر بك
 .[3]یجعلھا مثالیة لتعزیز جرعة اإلشعاع في األورام 
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أن جزئیات الذھب تعمل على وقف االنقسام الخلوي للخالیا السرطانیة، كما أنھا تعمل على          

یؤدي إلى موت ھذه الخالیا تلقائیاً بعد اجتماع نواتین إعادة اندماج الخالیا المنقسمة، األمر الذي 
فیھا، موضحاً أن العالج بتلك الجزئیات أفضل كثیراً من غیره، ألنھ یتم دون جراحة مما یجنب 

المریض التعرض للمیكروبات التي أصبحت تنتشر بشدة في جمیع مستشفیات العالم. كما أكد أن 
% بالنسبة لسرطان الثدي، خاصة أن واحدة من 90بنسبة العالج بجزیئات الذھب قد یصبح فعاال 

, رجال 6من كل  1ستاتا الذي یصیب سیدات تصاب بھ، وكذلك سرطان البرو 7كل 

مشیراً إلى أن ھناك صعوبة في عالج أورام الرئة والدماغ نظراً لوجود عظام تحول دون تغلغل 
 [4]ج الكیمیائي في تلك الحاالتالضوء داخل الخالیا، وكذا سرطان الكبد، ولذا یفضل العال

أن خلیة السرطان تنتج بروتینات أكثر من الخلیة العادیة، والفكرة تكمن في وضع قطع الذھب لتتراكم 
على الخالیا السرطانیة وتدخل فیھا، وبمجرد تسلیط الضوء علیھا تصبح ظاھرة للطبیب المعالج، 

الحرارة المتولدة عنھا في التخلص وتدمیر الخالیا كما أنھا تعمل على تركیز األشعة الضوئیة وكل 
%. أن الضوء المستخدم ھو نوع 100السرطانیة وبالتالي القضاء على السرطان في الجسم بنسبة 

دقائق فتمتصھ جزیئات الذھب. وتعمل الحرارة المتولدة عن  10خفیف من اللیزر، یسلط لمدة 
ھا تماماً، ثم یتخلص الجسم من تلك الجزیئات امتصاص الذھب للضوء على انصھار الخلیة وتالشی

 .[5]ساعة، لكنھ قد یظل في الكبد أو الطحال لفترة تقارب الشھر 15في غضون 

 الھدف من البحث:

النانویة في تشخیص و عالج السرطان الذھب ودقائق  البحث الى دراسة امكانیة استخدام اللیزریھدف 
باإلضافة الى تقیمم  وتاثیرھا على االنسجة القدرة المنخفضةمعلمات لیزر دایود ذو . یتم تقییم 

 .مواصفات المواد النانویة الساندة لشعاع اللیزر ومدى تأثیرھا على االنسجة المصابة 

 الجزء النظري:

 -:طرق عمل أشعة اللیزر  

أو النسیـــج "Chromophore" ھذا یعتمد بشكل رئیسي على امتصاص الفوتون من قـبل الـ
الفوتون یركز قوتھ وقدرتھ على الھدف .المستھدف مثل صباغ المیالنین، الماء أو الخضاب

ومن ثم تتحول القدرة وتنقلب إلى الحرارة التي تتوزع إلى النسج  "  Chromophore"الممیز
 DNA المجاورة، بالنقل أو باإلشعاع، في الخالیا وبذلك تبدأ بروتینات الخالیا في اإلنصھار وكذلك

, RNA  درجة مئویة. یعتمد مقدار التأثیر على شدة  40وجدار الخالیا ومحتویاتھا عند درجة حرارة
 .[6]قدرة اللیزر ومساحة المنطقة التي تتعرض لضوء اللیزر

 جلد اإلنسان واللیزر

 :طبیعة التداخل في كل أنـواع اللیزر مع النسـج الحیـة یمكن توضیحـة حســب المصطلحات التالیة

 .ھناك دائماً درجة من انعكاس ضوء اللیزر من البشرة :االنعكاس
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ج العمیق. االمتصاص ھذا یحدث یضوء اللیزر یعبر ویخترق البشرة والنس االنتقال او العبور: 

اللیزر الممتص یحدث تخثیراً في ج المستھدف حسب أنواع خاصة من اللیزر. ضوء یمن قبل النس
 .النسیج ـ قطع أو تبخراً فیھ

 .وبشكل ممیز یصل ضوء اللیزر إلى ھدفھ الخاص مثل الصباغ والخضاب والماء

یتعلق بالتأثیر الحراري، تحویل قدرة اللیزر إلى حرارة تسبب تخثر وقفل لألوعیة  :تخثر النسیج
 .درجة مئویة 45أقل یحدث بالحرارة فوق الـ  خثرالدمویة أو كوي مع ت

درجة مئویة خاصة مع انتقال الحرارة السریع  100یحدث عند الحرارة األعلى من  :تبخیر النسیج
ج، ھذا قد یؤدي لغلیان في السائل الخلوي وتخرب كامل في البروتین یمن ضوء اللیزر إلى النس
 .الخلوي والخلیة بحد ذاتھا

مد بشكل رئیسي على معدل تداخالت األشعة مع الھدف وھي مدى امتصاص نفأذیة النسیج تعت
الذي إما أن یكون: صباغ  Chromophore الحرارة أو تناثرھا، الحرارة تمتص من قبل

المیالنین، الماء أو األوعیة الدمویة التي كل منھا لھ موجة ذات طول نوعي انتخابي تؤثر على 
 تصاص یعتمد على تركیز المادة المستھدفةاالماالھداف.  النوع الخاص من ھذه
(Chromophore) 1الشكل ( الموجودة في النسیج المطبق علیھ ضوء اللیزر(. 

 

 

 ]7[ ) االمتصاصیة للمواد الموجودة ضمن النسیج1شكل (    

الجلد. المیالنین یحمي الجلد ھو الصباغ األول الذي یصادفھ ضوء اللیزر عندما یخترق  :المیالنین
ھذه الصفة  .المؤذیة من أشعة الشمس الشدیدة خاصة الفوق بنفسجیة بامتصاص أطوال الموجات

الورم الفیزیائیة للمیالنین تجعلھ إما مساعداً أو متداخالً مع الجراحة باللیزر باالعتماد على نوع  
 ..الشعرة ذر. یتواجد المیالنین خاصة في البشرة وفي جالمعالج

الصباغ الحاوي على الحدید الذي یجعل الدم أحمراً، یحجز كمیة كبیرة من الضوء  :الخضاب الدموي
 ج. یالنافذ إلى النس
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. ھو العامل الثالث المھم في التداخل النسجي أثناء المعالجة باللیزر : "Scattering"الضوء تشتت

 ، األغشیة الخلویةالدھونبالتداخل الشدید التام مع الماء،  شتتالداخل للنسیج یمعظم الشعاع ان 
 الورم الحرارة منبھا ھو السبب التي تضیع و  ویؤدي بالتالي إلى تولید الحرارة باألنسجة ویمتص

 . ھذه العوامل الثالثة: المیالنینمالئمعولج وقد تصل إلى األنسجة المجاورة أو إلى نسیج غیر  ذيال
ـ وا  .اللیزر في عالج األمراض الجلدیة والتجمیل لفي استعما ھي األساس  لتشتتـ الخضاب الدمویة 

  -( المادة الرابطة): PEG البولي اثیلین كالیكول 

) للبترول وذلك باكسدة االثیلین Thermal Crackingھو راتنج ناتج من عملیة التكسر الحراري (
  )O) n H2CH2(CH -HO الى اوكسید االثیلین ثم اضافة الماء الیھ ، ویمتلك الصیغة الجزیئیة 

بطرق اخرى باستعمال  بولي اثیلین كالیكول مادةینتج  كما، 4000اما وزنھ الجزیئــي  فــیساوي  (
وطریقة تایجن  Halcon process عوامل مساعدة مختلفة ومن اھم ھذه الطرق طـریقة ھالكـــون 

)Teijin process) وطریقة دیوبونت (Dupont process ویصنف البولي اثیلین كالیكول من (
اتھ فیمتاز بانھ یذوب البولیمیرات الخطیة التي ترتبــط ذراتھا بسـالسل خــطیة مفــردة ، اما ممیز

 1.2- 1.1  ) ، اما كثافتھ تتــراوح(C˚58-54 في الماء واالیثانول ویمتــلك درجــة انصھار 
 3cm\gm ویكون على شكل صلب ابیض ویمتلك ضغط بخار منخفض جدا وبزیادة الوزن الجزیئي ،

خزن ویستخدم الـ  ینخفض ضغط البخار ویمتاز بانھ مستقر في الظروف االعتیادیة لالستخدام وال
PEG 4000  زوجة ومرطب في لكمادة اولیة لتصنیع البولي استر وكذلك یستعمل كمعدل لل

مستحضرات التجمیل وفي صناعة الورق وكزیت لتشحیم المطاط ویستعمل ألغراض التغلیف كما 
را" باالشعاع انھ  یمتلك قابلیة ذوبان ممتازة واستقرار حراري جید. یتأثر البولي اثیلین كالیكول كثی

ذات الطول الموجي القصیر والطاقة العالیة ،   UV radiationوخاصة االشعة فوق البنفسجیة 
-crossوالتي تؤدي الى تكوین الربط التشابكي     بسبب قابلیتھ على االنحالل وتكوین الجذور الحرة 

link   الى الحالة المعتمة بسبب  ن الحالة الشفافةمالبولیمیر        والذي یؤدي بدوره الى تحویل
المناطق البلوریة.    تكون

 الجزء العملي: 
 المواد المستخدمة:

 .(%99.99)بنقاوة سبیكة من الذھب الخالص  -1
 .(PEG- 6000)بولي اثلین كالیكول  -2
 .(f= 10cm)عدسة زجاجیة ذات بعد بؤري -3

 :االجھزة المستخدمة
 (nm 1064 )وبطول موجي  (Hz 6)لیزر ندیمیوم یاك النبض����ي بالنمط االس����اس����ي والتردد  -1

 . (1J)وبطاقة 
 .(mW 500)وبطاقة  (nm 532)لیزر دایود المستمر ذي الطول الموجي  -2
 .Spectra Academy  (K-MAC) Spectrometerمطیاف بصري  -3
 .(nm 1100-190)للمدى  (UV-Vis- LABOMED spectrometer)مطیاف  -4
 ) . Metallurgical microscope- MT7100المجھر العاكس نوع (  -5
 .) مرة 28) بقوة تكبیر(  Light Microscopeالمجھرالضوئي النافذ نوع (    -6
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  النتائج والمناقشة:-
استخدامھ في ھذا البحث تم تحضیر محلول دقائق الذھب النانویة بأستخدام اللیزر ودراسة امكانیة 

من انسجة مختلفة خارج الجسم الحي ، حیث تمت دراسة  یةللكشف ومعالجة الخالیا السرطان
دراسة ص اللیزر المستخدم، ومن ثم ئالخصائص المختلفة للمواد النانویة والمواد المغلفة لھا وخصا

 قبل وبعد المعالجة.والعاكس االنسجة المختلفة بالمجھر النافذ 
 مرحلة تحضیر المواد النانویة:-

 اوال: تحضیر محلول دقائق الذھب 
االستئصال (القشط) باللیزر  الذھب النانوي بأستخدام طریقة محلولفي ھذه المرحلة یتم تحضیر

وبطول موجي  (Hz 6)النبضي. حیث استخدم لیزر ندیمیوم یاك النبضي بالنمط االساسي والتردد 
( 1064 nm)  وبطاقة(1000 mJ) استخدمت عدسة زجاجیة ذات بعد بؤري .(f= 10cm)   لتركیز

 )2كما موضح بالشكل (  (%99.99)االشعة على ھدف من الذھب الخالص بنقاوة 
 

 . 

 

 

 

 

) الترتیب المختبري لتحضیر محلول دقائق الذھب باستخدام اللیزر2الشكل (  
تنظف قطعة الذھب باالیثانول ثم بالماء المقطر وتوضع في وعاء زجاجي یحتوي ماء ال ایوني بعمق 

(1 cm)   وبعدھا یسلط شعاع اللیزر المركز بطاقة(360 mJ)  ضربة لمدة   (100)وبعدد ضربات
(9 min) ) تم وزن العینة قبل وبعد القشط  3لنحصل على محلول احمرفاتح كما موضح بالشكل .(

 .(gm 0.0002)( دقائق الذھب) العالقة بالمحلول بوزن  النانویة نحصل على كمیة المادةل
 

 

 

 

 

) محلول الذھب (احمر شاحب) 3الشكل (  
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في ھذه المرحلة تم   :)PEG- 6000(ثانیا: تحضیر المادة الرابطة ( بولي اثلین كالیكول) 

منھا (g 0.5)المستخدمة لتغلیف دقائق الذھب ، اذابة وزن  (PEG)تحضیرمحلول المادة الرابطة 
ثم خلطھا لمنع تجمعھا. حضر  ) C0T= 58(بدرجة حرارة  )mL 50(في ماء الایوني بحجم 

 ). 4(كل ساعات. كما موضح بالش 3محلول الذھب مع المادة الرابطة بنسب متساویة وبخلط لمدة 
 

 

مختلفة من دقائق الذھب النانویة والمادة الرابطة) محالیل  4الشكل (  

 -:مرحلة دراسة معلمات اللیزر المثلى للمعالجة

ھذه المرحلة یتم دراسة معلمات اللیزر المثلى لمعالجة  وتشخیص االنسجة المحتویة على خالیا  في
س�����رطانیة ، حیث ان اختیار اللیزر یعتمد بالدرجة االس�����اس على درجة امتص�����اص�����ھ من قبل كل 
االنس����جة والمادة النانویة. في ھذه الدراس����ة یتم اس����تخدام لیزر دایود المس����تمر ذي الطول الموجي 

(532 nm)  وبطاقة(500 mW)  وبحجم بقعة(2mm)  ) 5كما موضح بالشكل. ( 
 

 

) الترتیب التجریبي لمنظومة اللیزر المستخدمة للمعالجة5الشكل(   

 Spectra Academy  (K-MAC)طیف انبعاث اللیزر تم قیاسھ باستخدام مطیاف بصري 

Spectrometer  ) 6كما في الشكل. ( 
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للیزر دایود) طیف انبعاث 6الشكل (   
 -دراسة الخواص التركیبیة والبصریة لدقائق الذھب النانویة:
 یتم دراسة خواص المادة النانویة البصریة والتركیبة وكالتالي:

یتم تحلیل اطیاف االمتصاص لمحلول دقائق الذھب والمادة مطیافیة االمتصاص والفلورة :  -1
وتم   nm (1100-190)للمدى  (UV-Vis- LABOMED spectrometer)الرابطة باستخدام 

القیاس بالسقوط العمودي على خلیة كوارتز. ان طیف امتصاص المحلول یعزى الى نسبة قمم 
 ). حیث لوحظ ان اعلى قمة لالمتصاص 7المتصاص البالزمون لدقائق الذھب كما موضح بالشكل ( 

(532 nm) لطیف انبعاث لیزر دایود المستخدم  والتي تقابل اقصى قمة فلورة والتي تكون مطابقة
  للمعالجة والتشخیص، ان طیف الفلورة تعتمد على الشكل والحجم الحبیبي لدقائق الذھب النانویة.

 

 .لمحلول دقائق الذھب النانویة  (b)وطیف الفلورة (a)  (UV-Vis)) یمثل طیف االمتصاص7الشكل (
(PEG-6000)كما ان طیف االمتصاص للمادة الرابطة بولي اثلین كالیكول  اوضح ان المادة  
) . 8شفافة ولیس لھا اي طیف امتصاص اي انھا ممتازة لتغلیف دقائق الذھب كما موضح بالشكل(  

 

 (PEG-6000)المادة المغلفة  (UV-Vis) ) طیف امتصاص8الشكل ( 
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)400-في ھذا الفحص  سجلت اطیاف االنبعاث للمدى  مطیافیة االشعة تحت الحمراء: -
1-cm)4000 نوع  باستخدام مطیاف )Bruoker(بینت نتائج تحلیل اطیاف االنبعاث .) FTIR( 

ظھور االنماط االھتزازیة الرئیسیة لدقائق الذھب النانوي وقممھا الرئیسیة كما موضح بالشكل 

)9.( 

 

 

 

 

 الذھبلدقائق  (FTIR) طیف) 9الشكل( 

 حیود االشعة السینیة: 

اظھرت نتائج حیود االشعة السینیة التركیب النانوي لدقائق الذھب ذات الطور العشوائي كما موضح 
 تم حسابھ باستخدام معادلة شرر.  nm (49)) . تم قیاس الحجم الحبیبي وكان بحدود 10بالشكل (

 

 

 

 

 

 لدقائق الذھب النانویة ) حیود االشعة السینیة10شكل (

 مجھر القوى الذریة والمجھرااللكتروني الماسح:
لدراسة طوبغرافیة السطح والشكل والحجم الحبیبي لدقائق الذھب النانویة  یستخدم مجھر القوة  

والمجھر االلكتروني الماسح لھذا الغرض. حیث اوضحت نتائج صور القوة الذریة   (AFM)الذریة 
) نانومتیر 1.08توزیع متجانس وخشونة سطح ( (3D)وثالت ابعاد   (2D)لحبیبات الذھب  ببعدین

 ).11) نانومتیر كما موضح في شكل (0.151ودرجة تموج (
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) صور مجھر القوة الذریة لدقائق الذھب النانویة  في بعدین11شكل ( (2D) وثالث ابعاد   (3D)  
ارتفاعات السطح للحصول على معلومات كمیة عن طوبغرافیة النموذج یتم تحلیل مخطط توزیع 

)نانومیتر بما یقترب من نتائج المجھر 27والتي اظھرت ان معدل القطر كان بحدود (
.)12الماسح.الشكل (  

 

 

 

 

 
 ) مخطط التوزیع لالرتفاعات  المختلفة التي تم مسحھا لجزیئات الذھب النانویة12شكل (

 حبیبات كرویة لوحظ نموه على   ائج صورالمجھر االلكتروني الماسح لدقائق الذھب النانویةمن نت
 ) 13نانویة بأبعاد مختلفة.شكل (

    

) صور المجھر الماسح بمختلف التكبیر لحبیبات دقائق الذھب 13شكل (  
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  صور المجھر العاكس :  -

 Metallurgical microscope- MT7100في ھذا الفحص تم اخذ صور بالمجھر العاكس نوع ( 
)  لمحلول دقائق الذھب النانویة قبل استخدامھ للمعالجة والتشخیص بوجود اللیزر. اظھرت الصور 

مرة) كما بینت توزیعھ على شكل تجمعات ضمن  100بریق واللمعان الظاھر بقدرة تكبیر بالمجھر (
 ).14العینة المرسبة على شریحة زجاجیة .كما موضح بالشكل (

 

 

 

 

 

 

 المجھر العاكس لدقائق الذھب المرسبة على شریحة زجاجیة) صورة 14الشكل ( 

 :مرحلة دراسة االنسجة المصابة المختلفة

مصابة ( سرطان الثدي) كما ) 3، 1،2(في ھذه المرحلة تم اخذ ثالث عینات النسجة مختلفة 
 ).15موضح بالشكل ( 

 

 

 

 

 

 ) ثالث انسجة مصابة بسرطان الثدي 15الشكل (

في العینة المصابة وحقن محلول مادة الذھب والمادة  (A)تم حقن محلول دقائق الذھب في المنطقة 
بالمجھر العاكس والنافذ  (B) ,(A)وتم الفحص في المنظقتین  (B)في المنطقة  (PEG)الرابطة 

A 

B 
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و ذ nm (532)قبل وبعد تعریضھا لضوء اللیزر. اللیزر المستخدم ھو لیزر دایود بالطول الموجي 
 عن العینة. (cm 1.5)ولمسافة   (min 5)لمدة  mw (500-5)القدرة 

 صور المجھر العاكس : -أ
ھذا الفحص تم اخذ صور لالنسجة المختلفة المصابة ولثالث عینات بالمجھر العاكس نوع (   في

Metallurgical microscope- MT7100 ) مرة . وفي كل فحص یتم 100)  بقدرة تكبیر (
قبل المعالجة باللیزر وبعد المعالجة وفي الحالتین بوجود  (B),(A)اخذ صورة بالمجھر للمنطقتین 

 ). 16محلول الذھب والمادة الرابطة كما في الشكل (
 

1        (A)        1                           قبل المعالجة   (A)     بعد المعالجة 

 

 

 

 

        1 (B)          1                         قبل المعالجة  (B) بعد المعالجة 

 

 

 

   2  (A)          2                               قبل المعالجة  (A) بعد المعالجة 

 

 

 

 

 

 

 

152



 2018سنة الثالثة    ال    2 العدد   لثالمجلد الثا     Al-Kut Univ. College Journal    مجلة كلیة الكوت الجامعة  
and   ISSN: 2414 – 7419   (Print)          ISSN: 2616 – 7808  (Online)      

 2  (B)  2 قبل المعالجة  (B) بعد المعالجة 

 3 (A)     3 قبل المعالجة (A) بعد المعالجة 

 3 (B)        3    قبل المعالجة (B) بعد المعالجة 

 .باللیزرالمعالجة  وبعد ) صور المجھر العاكس لالنسجة قبل16شكل (

 صور المجھر النافذ: -أ

) مرة ، حیث تم  28) بقوة تكبیر(  Light Microscopeفحوصات المجھرالضوئي النافذ نوع (  

قیاسھا قبل وبعد المعالجة باللیزر وحقنھا بمحلول الذھب النانوي مع المادة الرابطة  . وفي كل 

قبل المعالجة باللیزر وبعد المعالجة وفي  (B),(A)فحص یتم اخذ صورة بالمجھر للمنطقتین 

لرابطة.  اخذت الصور بالمجھر النافذ  قبل حقن محلول الحالتین بوجود محلول الذھب والمادة ا

المادة النانویة محلول المادة الرابطة لدراسة معالم النسیج واظھار مدى تأثره بالمواد النانویة 

 ).    17واللیزر الشكل ( 
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             1              2                                          3 

    

 

 

 ) صور المجھر النافذ قبل التشخیص والمعالجة 17الشكل (

تم فحص عینات االنسجة المختلفة المصابة قبل وبعد المعالجة باللیزر بوجود المادة النانویة والمادة 

 ) .18الرابطة . الشكل ( 

1 (A)          1                                                       قبل المعالجة  (A) بعد المعالجة 

 

1(B)          1                                                                   قبل المعالجة  (B)  بعد

 المعالجة

2   (A)            2                                                قبل المعالجة (A) بعد المعالجة 

 

 

 

  2 (B)       2                                                          قبل المعالجة (B) بعد المعالجة  
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 (A) 3               قبل المعالجة                                                 (A) 3 بعد المعالجة 

 

 

 

3 (B)                   3                                               قبل المعالجة(B) بعد المعالجة 

 

 

 

 باللیزر ) صور المجھر النافذ لالنسجة قبل وبعد المعالجة18شكل (

 أالستنتاجات:

توزیع متجانس للحبیبات  فیزیائیة بسیطة حضر محلول  دقائق الذھب النانوي ذوبطریقة  -1
 .وبخشونة سطح منتظمة

قللت خسارة انعكاس شعاع اللیزر بین  PEG-6000المادة الرابطة (المغلفة) استخدام   -2
 طبقات النسیج .

ا یؤكد امكانیة استخدامھ بنجاح وضحت معالم االنسجة بعد حقنھا بمحلول الذھب مم -3
 .للتشخیص عن االورام

محلول الذھب النانوي و تسلیط شعاع اللیزر فسر قدرة اللیزر بعد حقنھا ب تغیر االنسجة  -4
 تدمیر االنسجة المصابة.على 
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