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استفاده از ميدان مغناطيسي براي جداسازي کيستهاي

قاسميخواه و همكاران

مقدمه
ژیاردیا یکی از شایعترین علل شیوع اسهال ناشی از
مصرف آب آلوده است که گاهی اوقات به عنوان علت

جداسازی کيستهای ژيارديا با استفاده از سامانه مغناطيسي100 /

از راههای مبارزه با آلودگیهای آب ،استفاده از کلر
است .استفاده از کلر در آب موجب افزایش ترکیباتی
چون تریهالو متان ( )THMsمیشود که دارای آثار

در کشورهای توسعه یافته در سراسر جهان ،تقریباً 2

همچنین مطالعات انجام شده بر روی آب استخر نشان

درصد از بزرگساالن و  6الی  8درصد از کودکان به
ژیاردیا امکان آلودگی داشتهاند ،در حالی که یک سوم
از افراد درکشورهای در حال توسعه دچار ژیاردیازیس

میدهد که کلر میتواند باعث فرسایش مینای دندان
شود (.)7
ازن ،یکی از گندزداهای آب آشامیدنی است و میتواند

شدهاند عالوه بر این تحقیقات نشان داده است ،تغییرات

در یک غلظت مناسب حتی میکروارگانیسمهای خیلی

اقلیمی ،از جمله بارندگی شدید و طغیان رودخانهها ،در

مقاوم به گندزداهای متداول را غیرفعال کند ( .)8استفاده

سرتاسر جهان رو به افزایش است ،و به احتمال زیاد می

از گاز ازن اگر چه مزایای بسیاری دارد اما گرانتر از

تواند بیماریهای گوارشی ناشی از عوامل انگلی را رقم

سایر گزینههاست و ناپایدار است .بنابراین اتخاذ فرایند

زند .لذا میزان شیوع این بیماری زئونوز در کشورهای

نگهداری و پایش دقیق و مداوم آن ضروری است.

توسعه یافته یا در حال توسعه بسته به شرایط بهداشتی

عالوه بر موارد یاد شده به دلیل پتانسیل خورندگی باالی

و آلودگیهای آب و مواد غذایی به کیست ژیاردیا با

ازن باید موادی با مقاومتهای ویژه در ابزار کاربردی

یکدیگر متفاوت است (.)2

استفاده شود.کیستهای ژیاردیا به شدت نسبت به

میزان شیوع ژیاردیا در ایران نیز بین کودکان ،نوجوانان

ضدعفونی با کلر مقاوم هستند و حذف آنها توسط

و جوانان برآوردهای متفاوتی دارد که شیوع ژیاردیا در

فیلتراسیون استاندارد دشوار است (.)9

بین کودکان نواحی شرقی کشور شایعتر است (.)3

برخی گزارشها حاکی از مقاومت انگلهای موجود در

آبهای سطحی میتوانند یکی از عوامل منتقل کننده

آب نسبت به بعضی از عوامل شیمیایی است؛ تحقیقات

ژیاردیا باشند؛ از دست دادن آب ،کم خونی ،کاهش

متعددی در زمینه استفاده از عوامل فیزیکی مختلف به

وزن ،درد شکم ،نفخ و اتساع شکم ،تهوع و استفراغ می

منظور شکست این مقاومت و از بین بردن انگلهای

تواند از جمله تظاهرات بالینی این بیماری باشد ( .)4با
توجه به اینکه میزان احتمال آلودگی آبهای طبیعی به
ژیاردیا یا سایر میکروارگانیسمهای آالینده ،در

مذکور نظیر اشعه ماوراء بنفش صورت گرفته است .از
جمله خصوصیات استفاده از عوامل فیزیکی در این
زمینه ،پایداری بیشتر ،عوارض جانبی کمتر و ارزانتر

کشورهای در حال توسعه وجود دارد الزم است

بودن است (.)10

پژوهشهایی به منظور ارتقای روشهای کنترل و

تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد از عوامل فیزیکی

کاهش این تک یاخته انگلی صورت گیرد ( 5و .)6

نظیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ( 10و  )11نیز

جداسازی آلودگی خصوصاً از مایعات به روشهای

میتوان در زمینه کاهش پارازیتمی ناشی از این انگل

فیزیکی به علت پایدار بودن و هزینه کم میتواند در

بهره جست ،به طور نمونه میدانهای مغناطیسی از طریق

جوار استفاده از عوامل شیمیایی مؤثر و مفید باشد .یکی

پارامترهای شدت ،فرکانس ( )12و نوع میدان ( )11می
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اسهال ناشی از مواد غذایی نیز گزارش شده است (.)1

مضر بر کبد و کلیه است و سرطانزا محسوب میشوند.

 / 101طب جنوب

سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399

شواهد نشان داده است نمونههای اشرشیا کولی و

تغلیظی ساکارز استفاده گردید ( )15ابتدا محلولی از

استافیلوکوک اورئوس که در معرض میدانهای

ساکارز با غلظت  1/16موالر تهیه کرده و در یخچال

مغناطیسی با شدتها و فرکانسهای مختلف قرار گرفته

قرارداده شد 5 .گرم نمونه مدفوع درون سرم فیزیولوژی

اند نسبت به گروه کنترل توانایی تشکیل کلونی کمتری

 0/9درصد حل کرده و خوب مخلوط شد .سپس

یافتهاند ،به ویژه در زمانهای مواجه طوالنی ،کاهش

محلول حاصل را از صافی گاز استریل عبور داده به

قابل توجهی داشتهاند (.)13

طوری که محلول یکدست و کرم رنگی بهدست آید.

در تحقیقی دیگر نشان داده شده است میدانهای

محلول حاصل درون چند لوله ریخته شده و درون

مغناطیسی (  ) 50Hz ،1 mTمیتواند از طریق تغییر در

سانتریفیوژ با دور  1700rpmبه مدت  5دقیقه قرار داده

پتانسیل غشاء ،پتانسیل سطح ،هیدروفوبیسیته ،فعالیت

شد .مایعرویی را دور ریخته و رسوبات حاصل را داخل

تنفسی و رشد بر خواص فیزیکی و شیمیایی غشاء هر

یک لیوان جمعآوری نموده مجدداً با سرم فیزیولوژی

دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی تأثیرگذارد (.)14

رقیق شد .سپس دوازده لولة تمیز برداشته و داخل هر

نظر به اینکه در تحقیقات قبلی تأثیر ژیاردیا در فقر آهن

کدام  4میلیلیتر ساکارز و  4میلیلیتر از مدفوع ریخته

از طریق اتصال به آن یا تأثیر در متابولیسم آهن مشخص

شد .نمونه مدفوع باید بسیار آهسته اضافه شود .لولهها

شده است ،میتوان تأثیر میدان مغناطیسی بر جذب و

داخل سانتریفوژ با دور  2700rpmبه مدت  10دقیقه

جداسازی ژیاردیا را پیشنهاد داد لذا در این بررسی

قرار داده شد .لولهها را خارج کرده در این مرحله شاهد

عملیات طراحی و ساخت سامانه مغناطیسی به منظور

هاله ابری شکل در قسمت میانی آنها هستیم که حاوی

جداسازی کیست ژیاردیا از آب انجام گرفت.

کیست ژیاردیا المبلیا میباشد.
با استفاده از سمپلر به حالت دورانی هاله درون لوله

مواد و روشها

برداشت و داخل لوله فالکون ریخته شد .سپس با دور

پس از تصویب طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی

 3000 rpmو به مدت  10دقیقه سانتریفوژ گردید .پس

دانشگاه علوم پزشکی اراک و دریافت کد اخالق به

از خالی کردن مایعروئی دوباره لوله را از سرم

شماره ( )IR.ARAKMU.REC .1396 .21جهت

فیزیولوژی پر کرده و مجدداً با دور  3000 rpmو به

جمعآوری نمونه اقدام شد.

مدت  10دقیقه سانتریفوژ میکنیم که نهایتاً کیستهای
ژیاردیا تغلیظ میشوند(شکل  .)1سپس کیستها را با

جمعآوری نمونه :طبق هماهنگی انجام شده با

مقداری سرم فیزیولوژی مخلوط کرده و با کمک الم

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراک نمونههای

نئوبار ،غلظت کیستها در هر میلیمتر مکعب100 ،

مدفوعی مثبت ژیاردیا (تعداد سه نمونه) جمعآوری و

هزار عدد تنظیم و تأیید شد.

به آزمایشگاه انگلشناسی دانشکده پزشکی منتقل شدند.

طراحي سامانه مغناطيسي :این سامانه شامل یک مجرا

با استفاده از روش فرمل اتر از حضور کیستهای

جهت عبور سوسپانسیون میباشد که دو آهنربا از نوع

ژیاردیا در نمونههای مدفوع اطمینان حاصل گردید.

 NdFeBبا شدت  200میلی تسال در مسیر آن قرار داده
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تواند اثرات تخریبی بر ارگانیسمهای زنده داشته باشد.

تغليظ کيستها از نمونه :برای تغلیظ کیستها از روش

جداسازی کيستهای ژيارديا با استفاده از سامانه مغناطيسي102 /

قاسميخواه و همكاران

شده است .سوسپانسیون اولیه حاوی کیست ژیاردیا،

مورد ارزیابی قرار گرفت که در ادامه جزییات آن بیان

توسط یک سرنگ با سرعت ثابت وارد مجرا شده و پس

میگردد:

از طی مسیر در یک ظرف جمعآوری میشود.
الف) ارزيابي تأثير ميدان مغناطيسي بر جذب کيست
مورد آزمایش قرار گرفت:
 -1گروه کنترل یا گروهی که تحت میدان
مغناطیسی قرار نگرفتهاند.
 -2گروهی که تحت میدان مغناطیسی یک آهن
ربا قرار گرفتند.
 -3گروهی که تحت میدان مغناطیسی دو آهنربا
قرار گرفتند.
عبور سوسپانسیون از سامانه به صورت قطرهای و آهسته
رهش بود و تقریباً سه ساعت طول کشید .در هر گروه،
تعداد کیستها در سوسپانسیون خروجی در میلیلیتر
شکل  )1شماتیک سامانه مغناطیسی جهت جداسازی کیستهای
ژیاردیا از آب

مکعب مایع خروجی شمارش شد .جهت افزایش دقت
هر آزمایش پنج بار تکرار گردید.

سنجش ميدان مغناطيسي :پس از اتصال لوله عبور به

ب) ارزيابي تأثير ميدان مغناطيسي بر کشندگي کيست

سیستم پمپاژ و محل جمعآوری ،مگنتهای تولید کننده

های ژيارديا :در این مرحله ،درصد بقای کیستهای

میدان مغناطیسی برای ایجاد شدت  200میلی تسال در

ژیاردیا در یک نمونه از سوسپانسیون قبل از اعمال

طرفین لوله بارگزاری شد .برای حصول اطمینان از

میدان مغناطیسی سنجش شد .سپس همان نمونه تحت

یکنواختی شدت میدان از گوسمتر مدل ،GM2

قویترین میدان یعنی میدان مغناطیسی دو آهنربا به

 Alphalabساخت کشور آمریکا استفاده شد.

مدت هفت روز قرار داده شد.

اعمال ميدان مغناطيسي بر سوسپانسيونهای حاوی

بررسي بقای کيستهای ژيارديا با ائوزين  0/1درصد:

کيستهای ژيارديا :در این پژوهش تأثیر میدان

میزان مرگ ومیر کیستها توسط ائوزین  0/1درصد بر

مغناطیسی بر میزان جذب کیستها به صورت گروه

روی الم نئوبار و میکروسکوپ نوری به صورت روزانه

عدم میدان ،گروه میدان یک آهنربا و گروه میدان دو

تا هفت روز متوالی سنجیده شد؛ بدین صورت که

آهنربا با عبور از سامانه طراحی شده انجام پذیرفت.

کیستهایی که رنگ نگرفته بودند کیستهای زنده و

همچنین تأثیر میدان مغناطیسی بر میزان کشندگی کیست

آنهایی که رنگ نارنجی کم رنگ گرفته بودند کیست

های ژیاردیا با اعمال میدان به صورت چند روز متوالی

های مرده تلقی گردید.
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های ژيارديا :جهت این ارزیابی سه گروه سوسپانسیون

سال بيست و سوم /شماره  /2خرداد و تير 1399
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ناحیه مواجهه با میدان گردد .موفقیت این جذب و

يافتهها

جلوگیری از حرکت کیستها با افزایش میدان در حالت

الف) نتايج مربوط به بررسي ميكروسكوپي با الم

دو آهنربا نسبت به حالت یک آهنربا افزایش معنی

نئوبار و جداسازی تعداد کيستها در نمونه :با اعمال

داری نداشته است.

کیستها قبل و بعد از تأثیر میدان مغناظیسی شاهد
کاهش تعداد کیستها در سوسپانسیون نهایی بودیم؛ به

ب) نتايج تاثير ميدان مغناطيسي بر کشندگي کيستهای

این معنا که تعدادی از کیستها تحت تأثیر میدان

ژيارديا :جهت بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر

مغناطیسی از سوسپانسیون جدا شدند.

کشندگی کیستهای ژیاردیا ،آنها را تحت تابش میدان

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،میدان

دو آهنربا قرار داده و درصد مرگ ومیر کیستها هر

مغناطیسی میتواند سبب جذب کیستهای ژیاردیا در

روز و به مدت یک هفته مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  )1بررسي ميكروسكوپي تعداد کيستهای ژيارديا
قبل و بعد از اعمال ميدان مغناطيسي
بررسي ميكروسكوپي با الم نئوبار
تعداد کیست در میلیلیتر مکعب

تعداد کیست در میلیلیتر

مایع خروجی بعد از تأثیر میدان

مکعب مایع خروجی قبل از

مغناطیسی

نمون

تأثیر میدان مغناطیسی

دو آهنربا

یک آهنربا
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Fig 1) The results of percentage of survival Giardia cyst in the presense of magnetic field.
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ومیر کیستهای ژیاردیا با اعمال میدان مغناطیسی

کنترل و کشندگی یا بقای انگلها باشد چندان که منجر

نسبت به حالت عدم وجود میدان طی روزهای مختلف

به نتیجهگیری قطعی و کاربردی باشد وجود ندارد.

مواجهه تغییر چندانی نداشته است و چنانچه نشان داده

در مطالعه جینگ زوآ ( )Jing Zhaoو همکاران ،نشان داده

شده است در روزهای اول تا سوم مرگ ومیری رخ

شده است میدان مغناطیسی میتواند در بهبود زخمهای

نداده است و در روزهای  3تا  7نیز درصد کشندگی

ایجاد شده در موش دیابتی بهصورت غیرتهاجمی تأثیر

میدان مغناطیسی معنیدار نیست (.)P≤0/05

مثبتی داشته باشد ( .)22در مطالعه دیگری نشان داده شده

بنابراین اعمال میدان مغناطیسی میتواند سبب جذب

است میدان مغناطیسی ایستا با شدت  0/5تسال میتواند در

کیستهای ژیاردیا شود اما روی کشندگی آنها تأثیر

کنترل رشد سودومونا و هیفهای کاندیدا آلبیکنس تأثیر

خاصی ندارد.

مطلوبی داشته باشد (.)23
در مطالعه دیگری نشان داده شده است میدان مغناطیسی در

بحث

محدوده  5 ،1و  10هرتز میتواند رشد پالسمودیوم

آلودگی آب به وسیله کیستهای ژیاردیا رابطه مستقیمی

فالسیپاروم را کاهش دهد ،این میزان کاهش پس از 48

با سطح بهداشت و وضعیت اقتصادی جامعه دارد ،به

ساعت در فرکانس  10هرتز نمود بیشتری داشته است (.)24

خصوص در مواردی که دفع بهداشتی فاضالبها در

در مطالعه حاضر تأثیر میدان مغناطیسی روی انگل ژیاردیا

محیط صورت گیرد .که به ویژه در فصلهای بارندگی

از دو منظر بقاء و کاهش تعداد آنها پس از عبور از سامانه

این روان آبها موجب انتقال کیستها با آب و آلودگی

میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج ارائه

شدید آن میشود و در صورت عدم رسیدگی خطر

شده در جدول  1در جوار گزارشاتی که نشان میدهد

انتقال بیماری به انسان نیز وجود دارد (.)16

کمبود برخی عناصر مانند آهن ،روی ،مس ،کبالت ،منیزیم

در مقایسه با سایر پاتوژنهای آب ،هیچ مقدار تحملپذیری

و سلنیوم در طی عفونت ژیاردیازیس وجود دارد این

نسبت به ژیاردیا برای آب آشامیدنی تعیین نشده اما بر

فرضیه را مطرح میکند که ژیاردیا مانع از جذب آهن می

اساس شیوع شناخته شده 3 ،تا  5کیست در هر  100لیتر

شود و در واقع ژیاردیا احتماالً با در آشامیدن آهن میتواند

پیشنهاد شده است .بنابراین تشخیص  1کیست در هر 10

سببب کمبود آهن در بدن شود .همچنین نتایج این جدول،

تا  100لیتر آب ضروری است ( 17و .)18

جذب کیستهای ژیاردیا توسط میدان مغناطیسی را نشان

گزارشات متعددی مبنی بر کمبود برخی عناصر مانند

میدهد .به عبارت دیگر میتوان بیان کرد که وجود میدان

آهن ،روی ،مس ،کبالت ،سلنیم و منیزیم در طی عفونت

مغناطیسی میتواند بستر مناسبی برای جلوگیری از حرکت

ژیاردیازیس وجود دارد ( .)19در متون پژوهشی ،سابقه

میکروارگانیسمهایی باشد که میتوانند به آهن وصل شوند

تأثیر میدان مغناطیسی در مدلهای حیوانی ،سلولی و

که با افزایش شدت میدان مغناطیسی ،بازدهی جذب

میکروارگانیسمهایی نظیر باکتریها وجود دارد که در

افزایش مییابد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج مطالعه رمضان

بسیاری از این پژوهشها به نقش کنترل کنندگی یا

و همکاران ( )25در توافق است .علیرغم اینکه اثر کنترلی

کشندگی این عامل فیزیکی اشاره شده است ( 20و ،)21

و کشندگی میدان مغناطیسی روی میکرو ارگانیسمهایی
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همانطورکه در نمودار  1مشاهده میشود ،درصد مرگ

ولی تحقیقاتی که نشان دهنده تأثیر میدان مغناطیسی بر

1399  خرداد و تير/2  شماره/سال بيست و سوم

 طب جنوب/ 105

ها از آب بوده و همچنین فاقد اثرات شیمیایی بر روی

نظیر باکتریها به وفور اثبات شده است اما در مورد این

 بنابراین استفاده از این سامانه میتواند در.آب میباشد

.اثر بر انگل ظاهراً مطالعه خاصی صورت نگرفته است

.جداسازی کیستهای ژیاردیا از آب کمک کننده باشد

 روز اعمال میدان مغناطیسی7 نتایج حاضر نشان داد در طی
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 تأثیری در مرگ ومیر کیست، میلی تسال200 ایستا با شدت
سپاس و قدرداني

.های ژیاردیا نداشت و اختالف معنیداری مشاهده نشد

 کمیته560 این مقاله حاصل از طرح پژوهشی به شماره

برای بهدست آوردن نتایج قطعیتر در زمینه تأثیر میدان

 نویسندگان.تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک میباشد

مغناطیسی بر میزان بقاء این انگل پیشنهاد میگردد میدان

این مقاله از همکاری صمیمانه معاونت محترم پژوهشی

مغناطیسی به عنوان پارامتر فیزیکی مستقل از لحاظ نوع

دانشگاه علوم پزشکی اراک و همچنین از استاد محترم

(فرکانسی یا ایستا) با شدتها و همچنین مدت زمانهای

.جناب آقای حاج حسین کمال تشکر را دارند

.مختلف مواجه در مطالعات بعدی مد نظر قرار گیرد

تضاد منافع

نتيجهگيری

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
.نشده است

سامانه مغناطیسی طراحی شده فوق با جذب کیستهای
 دارای بازدهی نسبتاً خوب جهت جداسازی آن،ژیاردیا
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Abstract
Background: Giardia is one of the infectious agents that can be transmitted by surface water and cause a
disease. We designed and fabricated a magnetic system to separate the giardia cysts from water.
Materials and Methods: In this study, giardia cysts were concentrated by sucrose floatation method. The
cysts were mixed with physiological saline and their concentration was adjusted to 100,000 cysts per cubic
millimeter using Neubauer slide. The isolated cysts were passed through the magnetic field generated by the
200-msT magnets. The cysts were attracted to the magnet and removed from the suspension. The cysts were
exposed to magnetic field for one week in order to evaluate the effect of magnetic field on their survival,
which was reported as 0.1% using eosin staining under a light microscope.
Results: The results showed that magnetic field can relatively absorb giardia cysts from water, the survival
rate of the cysts did not change significantly in different days (P≥0.05).
Conclusion: The designed magnetic system can be reinforced to isolate giardia cysts, which is economical
and has no chemical effects on water.
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