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نامه به سردبير:
در خصوص مقاله " استفاده از ميدان مغناطيسي برای جداسازی کيستهای ژيارديا از آب"
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گروه فيزيک پزشكي و تكنولوژی پرتويي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

با سالم و احترام

که در این رابطه 𝜈𝜅 و  Vبهترتیب نشاندهنده پذیرفتاری

در مجلد شماره  2از سال بیست و سوم (خرداد و تیر )1399

حجمی مغناطیسی و حجم ذره 𝜇0 ،تراوایی مغناطیسی خالء

مجله طب جنوب ،مقالهای تحت عنوان " استفاده از ميدان

و  Bبزرگی میدان مغناطیسی می باشند.

مغناطيسي برای جداسازی کيستهای ژيارديا از آب" در

در یک جریان الیهای آرام (مشابه با شرایط آزمایش توضیح

صفحات  99تا  107منتشر گردیده است که به نظر میرسد از

داده شده توسط نویسندگان) ،نیروی مقاومت شارهای وارد

جنبه تئوریک و عملی دچار کاستیهایی است که انتشار مقاله،

بر کیستها را نیز میتوان از رابطه  2بدست آورد:
𝑣𝑟𝜂𝜋)2( 𝐹𝑑 = 6

یافتهها و نتیجهگیری تحقیق را مخدوش مینماید که در این
نوشته مورد بحث قرار گرفته است.

که در این رابطه 𝜂 ویسکوزیته محلول r ،شعاع ذره و v

جهت ارزیابی این مطلب که آیا اصوال از نظر مبانی علمی و

سرعت نسبی حرکت ذره است .نیروی جاذبه نیز برابر است

تئوریک ،کیستهای ژیاردیای غوطهور در محلول مورد

با 𝑔𝑉𝜌 = 𝑔𝑚 = 𝑔𝐹 ()3

آزمایش تحت تأثیر میدان مغناطیسی اعمالی قرار خواهند

که 𝜌 نشان دهنده دانسیته ذره g ،ثابت شتاب گرانشی و V

گرفت و بنابراین توانایی جداسازی مغناطیسی آنها وجود

حجم ذره است و در نهایت نیروی باالبری یا همان نیروی

خواهد داشت یا نه الزم است که میزان نیروی مغناطیسی

ارشمیدس وارد بر ذره نیز برابر خواهد بود با:

محلول ،مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند .نیروی مقاومت

که 𝜌 نشان دهنده دانسیته محلولی که ذره در آن غوطهور

شاره ،نیروی جاذبه و نیروی باالبری سه نیروی رقیب وارد

است g ،ثابت شتاب گرانشی و  Vحجم مایع جابجا شده

بر این کیستها در محلول خواهند بود.

توسط ذره است که در اینجا به دلیل اینکه کیستهای ژیاردیا

مطابق با رابطه ( )1نیروی مغناطیسی وارد بر یک ذره

بهطور کامل در محلول غوطهور هستند با حجم خود ذره

مغناطیسی (مانند کیستهای ژیاردیا در این تحقیق) ضریبی

برابر است.

است از قدرت میدان مغناطیسی و گرادیان میدان مغناطیسی

از آنجا که دانسیته کیستهای ژیاردیا با دانسیته محلول تقریباً

اعمالی بر آن ذره ( 1و :)2

برابر هستند نیروی باالبری نیز با نیروی وزن برابر خواهد بود

𝑉 𝜈𝜅
𝐵)∇ (𝐵.
𝜇0
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= 𝑚𝐹 ()1

و اتفاقاً به همین دلیل هم است که چرا کیستهای ژیاردیا
در حالت عادی در محلول تهنشین نمیشوند .بنابراین بهطور
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وارد بر این کیستها با نیروهای رقیب وارد بر آنها در

𝑔𝑉𝜌 = 𝑢𝐹 ()4

سال بيست و چهارم /شماره  /4مهر و آبان 1400

 /436طب جنوب

خالصه میتوان چنین گفت که نیروی وزن و نیروی باالبری

کیستها ،نیروی مقاومت شارهای خواهد بود .با یک دید

در محلول یکدیگر را خنثی میکنند.

محافظهکارانه و با توجه به شرایط شرح داده شده آزمایش توسط

با توجه به توضیحات ذکر شده ،میتوان نتیجه گرفت که تنها

نویسندگان و با دانستن اینکه اندازه کیستهای ژیاردیا بین -20

نیروی رقیب قابل مالحظه در مقابل نیروی مغناطیسی وارد بر

 10میکرومتر (متوسط  14میکرومتر) است خواهیم داشت:

، 𝑣 ≅ 10−5 𝑚𝑠 −1 ،𝜌 ≅ 1050 𝐾𝑔𝑚−3 ، 𝑟 ≅ 7 µ𝑚 ،𝜂 ≅ 10−3 𝑁𝑠𝑚−2
از معادالت  3 ،2و 4و با توجه به مقادیر باال خواهیم داشت:
𝑁  𝐹𝑑 = 1.3 × 10−12و 𝑁 𝐹𝑔 ≅ 𝐹𝑢 = 1.47 × 10−11
جهت جداسازی مغناطیسی کیستها میبایست نیروی

(تقریباً  100000برابر کمتر!) و همچنین شیوه آزمایش

مغناطیسی وارد بر این کیستها از نیروی مقاومت شارهای

نویسندگان مقاله ،دستیابی به گرادیان مغناطیسی در این حد

باالتر باشد .از آنجا که اطالعاتی در مورد پذیرفتاری حجمی

غیرممکن و بسیار دور از دسترس بوده و بنابراین به هیچ

مغناطیسی کیستهای ژیاردیا در دست نیست با یک دید

وجه امکان جداسازی کیستهای ژیاردیا با استفاده از این

دست باال و خوشبینانه و در بهترین حالت با در نظر گرفتن

نوع آهنربا و شیوه توضیح داده شده در مقاله امکانپذیر نبوده

پذیرفتاری حجمی مغناطیسی برابر با گلبولهای قرمز خون

و از نظر علمی امری محال و غیرممکن است.

یعنی  )2( 𝜅 = 3.9 × 10−6و با توجه به قدرت میدان

با توجه به محاسبات و توضیحات ارائه شده و همچنین مروری

مغناطیسی مورد استفاده توسط محققین یعنی  200 mTاز

بر مطالعات انجام شده در زمینه جداسازی مغناطیسی ژیاردیا،

رابطه  1خواهیم داشت:

مشاهده میگردد که کیستهای ژیاردیا بهصورت ذاتی تحت

𝐵∇ 𝐹𝑚 = 1.82 × 10−17
نیروی جاذبه مغناطیسی جهت گیراندازی کیستهای ژیاردیا

تأثیر میدان مغناطیسی قرار نگرفته و به همین خاطر در تمامی

میبایستی از نیروی مقاومت شاره باالتر باشد یعنی:
 1.82 × 10−17 ∇𝐵 > 1.3 × 10−12که در نهایت به
این نتیجه منجر خواهد شد که.∇𝐵 > 105 𝑇𝑚−1 :
بهطور مسلم این مقدار گرادیان مغناطیسی بسیار باالیی است
و با توجه به آهنرباها و شدت میدان مغناطیسی مورد استفاده

تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه جداسازی
مغناطیسی کیستهای ژیاردیا ،از تکنیک نشاندارسازی
مغناطیسی با استفاده از ذرات و یا نانو ذرات مغناطیسی استفاده
میشود بهطوری که هم اکنون کیت نشاندارسازی مغناطیسی
ژیاردیا بهصورت تجاری توسط چندین شرکت عرضه میگردد
و در دسترس میباشد (.)3-5
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