
بررسى ادعاى مغناطیسى شدن بدن انسان بر اثر 
تزریق واکسن هاى کووید-19

مدتى است که در بین مردم و در فضاهاى مجازى بحثى ایجاد شده که تزریق واکسن هاى کووید-19 منجر به مغناطیسى شدن بدن 
مى گردد. این امر سبب ایجاد نگرانى هایى در جامعه شده است. در این گزاره برگ سعى ما بر این است تا با تکیه  بر شواهد علمى به

القاى خاصیت  انجام شده بر روى منابع علمى و معتبر، شواهدى که نشان دهند واکسن هاى کووید-19 قابلیت  با توجه به بررسى هاى 
مغناطیسى در بدن انسان دارند، وجود ندارد. ایجاد القاى خاصیت مغناطیسى توسط این واکسن ها با شواهد موجود در تضاد است.

این نگرانى و پرسش هاى پیرامون آن پاسخ داده شود.

 مقدمه 

 بررسى ترکیبات
واکسن ها

جدول شماره 1: ترکیبات چهار نمونه از واکسن هاى کووید-19
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پیام اصلى گزاره برگ 

اگر این واکسن ها قابلیت ایجاد یک میدان مغناطیسى را در بدن داشته باشند یا باید محتویات خود واکسن ها خواص مغناطیسى داشته 
رایج  واکسن هاى  از  تعدادى  تشکیل دهنده  ترکیبات  بررسى  به  ابتدا  نمایند. پس  القا  بدن  در  را  مغناطیسى  اینکه خاصیت  یا  باشند 
کووید-19 مى پردازیم که از منابع معتبر جهانى نظیر CDC و FDA قابل استعالم هستند. از آنجا که این موضوع در خصوص همه واکسن 

ها و در همه جاى دنیا بیان مى شود، به ترکیبات همین چهار واکسن اکتفا مى شود.
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  19-کوویدهاي ترکیبات چهار نمونه از واکسن

  ترکیبات  واکسن

  

  مُدرنا

 دي 2000 [PEG] گلیکول اتیلن پلی ، (SM-102لیپیدها ، (mRNA) رسان پیام ریبونوکلئیک اسید

 [DSPC]), فسفوکلین-3-گلیسرو-اسن-دیستروآیل-1،2 و کلسترول [DMG], گلیسرول مریستوئیل

 ساکارز و هیدرات سه استات سدیم استیک، اسید ترومتامین، هیدروکلراید ترومتامین،

  
(Messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 
dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, 
sodium acetate trihydrate, and sucrose) 

  

  و جانسون جانسون

 اسید مونوهیدرات ،SARS-CoV-2اسپایک  پروتئین بیانگر که 26 نوع نوترکیب آدنوویروسنگهدارنده، 

-پروپیل هیدروکسی-2 ،اتانول ،سدیم تري سیترات هیدرات دي ،سیتریک  پلی (HBCD), سیکلودکسترین-

   سدیم کلرید ، 80 سوربات
(Recombinant, replication-incompetent adenovirus type 26 expressing the SARS-CoV-
2 spike protein, citric acid monohydrate, trisodium citrate dihydrate, ethanol, 2-
hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD),  polysorbate-80, sodium chloride). 

  

  تکبیوان –فایزر

mRNA ، الدکانوات هکسی-2( بیس) دییل-6،1- هگزان( بیس) آزاندییل) بوتیل هیدروکسی-4(( لیپیدها( 

 -3- گلیسرو-اسن-یلدیستروئ2- ، 1تترادسیالستامید، دي ، -N,N،]2000-) گلیکول اتیلن پلی([  2

 دو دیمس فسفات هیدرات دي ،سدیم کلرید ،پایه تک پتاسیم فسفات ،پتاسیم کلرید)، کلسترول و فسفوکلین

  .ساکارز و پایه
(mRNA, lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 
2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-
3- phosphocholine, and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium 
phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose) 

  آسترازنکا

 ،واکسن ،SARS-CoV-2اسپایک پروتئین با رمزگذاري  شامپانزه نوترکیب ویروس آدنو وکتورنگهدارنده، 

 ،ادات مسدی دي ،هگزاهیدرات منیزیم کلرید ،سدیم کلرید ،منوهیدرات هیدروکلراید هیستیدین ،هیستیدین

  .آب ، 80 سوربات پلی اتانول، ،ساکارز
(Recombinant, replication-deficient chimpanzee adenovirus vector encoding the SARS-
CoV-2 Spike glycoprotein. The vaccine, histidine, histidine hydrochloride monohydrate, 
sodium chloride, magnesium chloride hexahydrate, disodium edetate, sucrose, ethanol 
absolte, polysorbate 80, water) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



همان طور که در فرموالسیون واکسن هاى فوق دیده مى شود، هیچ ماده اى که بتواند خواص مغناطیسى مؤثرى داشته باشد وجود 
ندارد. درواقع، ترکیبات این واکسن ها شامل مولکول هاى زیستى، نوکلئیک اسیدها، لیپیدها، قندها و بافرهایى هستند که در بسیارى 
از داروهاى دیگر و گاهى حتى در مواد غذایى نیز وجود دارند. واضح است که این ترکیبات به تنهایى یا در ترکیب با یکدیگر نیز قادر 
به ایجاد میدان مغناطیسى در بدن انسان نیستند و اصوالً ماهیت این ترکیبات ارتباطى با القاى میدان هاى مغناطیسى ندارد. البته 
الزم به ذکر این واقعیت است که در بدن انسان هر سلولى میدان مغناطیسى خاص خودش را دارد، اما شدت میدان مغناطیسى 
ایجادشده توسط کل بدن یک انسان بسیار ناچیز و در حدود 9-10 گاوس است. براى درك میزان کوچکى این میدان مغناطیسى 
باید گفت که این میزان تقریباً یک میلیاردم میدان مغناطیسى کره زمین است. همان گونه که همه مى دانیم، میدان مغناطیسى زمین 
به زحمت مى تواند آهنرباى موجود در قطب نماها را حرکت دهد. همچنین، شدت میدان مغناطیسى آهنرباهاى کوچکى که بر روى 
یخچال ها براى نصب یادداشت هاى روزانه خود مى چسبانیم، در حدود 10 گاوس است. پس میدان مغناطیسى موجود در بدن انسان

این ادعا نمى تواند صحیح باشد چون در صورت صحت مشکالت اساسى و آنى براى بدن ایجاد مى کند. اگرچه، این ادعا با اصول و 
واقعیت هاى علمى دیگرى نیز در تضاد است. همانگونه که مى دانیم که سیستم عصبى انسان و نیز سیستم ضربان ساز طبیعى قلب بر 
اساس اختالف پتانسیل هاى الکتریکى در دو سوى غشاهاى سلولى خود، کار مى کنند و این پتانسیل ها و اختالف بارها به شدت و در حد 
میلى ولت کنترل مى شوند. تصور کنید بدن ما در اثر تزریق یک واکسن تا حدى خاصیت مغناطیسى پیدا کند که قادر به جذب فلزات 
باشد. آنگاه حتما فرایندهاى عصبى و قلبى تحت تأثیر قرار مى گرفتند و در نتیجه حیات فرد دریافت کننده واکسن به سرعت و به شدت 
و با ایجاد عوارض وخیم تحت تاثیر قرار مى گرفتند. همچنین، اگر مواد فلزى و داراى خاصیت مغناطیسى به این میزان در بدن منتشر 

درواقع، این ادعا یا شایعه ابتدا از کاربران فضاى مجازى در کشورهاى دیگر آغاز شد و به تدریج فراگیر شد. اگرچه، پیرو پیگیرى هایى 
که توسط تیم حقیقت  یاب خبرگزارى رویترز در این زمینه انجام شد، شرکت هاى تولیدکننده واکسن هاى کووید-19 قویاً استفاده 
از مواد فلزى و مغناطیسى را در واکسن هاى خود رد نمودند. به جز موارد محدودى که در برخى از واکسن هاى کووید در حد بسیار 
ناچیزى از نمک هاى آلومینیوم استفاده  شده است که در تولید واکسن هاى مختلف ماده اى رایج است و ده ها سال است از آن استفاده 

مى شود. مشروح این خبر را مى توان در آدرس اینترنتى زیر مشاهده نمود.
https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-vaccine-idUSL2N2N41KA 

درواقع، افراد حمایت کننده از این ادعا و شایعه بر هیچ واقعیت علمى و مدارك قابل اتکایى استناد ننموده اند و به بیان ادعایى گنگ 
و مبهم بدون ارائه شواهد کافى اقدام کرده اند. پیشتر نیز ادعا شد که شرکت مایکروسافت و در رأس آن بیل گیتس با همکارى دولت- 

هاى جهانى قصد دارند ریزتراشه هاى دیجیتالى را از طریق واکسن در بدن افراد قرار دهند تا همیشه و همه جا تحت کنترل و قابل  
رهگیرى باشند؛ اما آیا مى شود وجود ریزتراشه ها یا مواد مغناطیسى را به این سادگى در درون این واکسن ها پنهان نمود. با وجود 

 به هیچ وجه قابلیت جذب فلزات را ندارد. ما حتى اگر ده ها عدد از این آهنرباهاى یخچالى را نیز در بدن خود 
داشته باشیم باز نمى توانند یک قاشق فلزى یا حتى یک آهنرباى دیگر را از وراى پوست و عضالت و بافت 
همبند جذب نمایند. بر این اساس مى توان گفت که «مغناطیسى شدن بدن بر اثر تزریق واکسن» 

موضوع درستى نیست.

  مى شدند که قابلیت جذب فلز را در بدن انسان ایجاد کنند، اندام ها و بافت هاى حیاتى بدن دچار سمیت شدید 
با مواد فلزى مذکور مى شدند و فرد دریافت کننده واکسن از نظر سالمت دچار عوارض وخیمى مى شود. ایجاد 
این میزان خاصیت مغناطیسى در بدن با استمرار فعالیت هاى طبیعى سلول هاى بدن از نظر فیزیولوژیک 

منافات دارد.

تجهیزات شیمى تجزیه نظیر کروماتوگرافى هاى پیشرفته و دستگاه هاى طیف سنج جرمى که امروزه تقریباً 
در هر شهرى وجود دارند، پنهان نمودن چنین مواردى غیر ممکن و غیرقابل باور است. تمامى این ادعاها 

و شایعات همیشه از سوى منابع رسمى و معتبر با تکیه  بر واقعیت هاى علمى و عینى رد شده اند.
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بررسى ترکیبات 
واکسن ها

بررسى شواهد 
علمى

منشا این ادعا
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کدام سوى این قضایا را باور کنیم؟ در مواجهه با اخبار این چنینى  در شبکه هاى اجتماعى چه رویکردى داشته باشیم ؟

اجازه دهید مسئله واکسن و مغناطیس را با همین گام ها به عنوان یک مصداق بررسى کنیم.

به نظر مى رسد که منابع این شایعات بخشى از سوى جنبش هاى ضد واکسن و بخشى نیز از سوى سایت ها و منابعى فرصت 
طلب براى جذب مخاطب بیشتر باشد.

پیشنهاد مى شود در زمان برخورد با این ادعاها براى دریافت پاسخ سؤاالت و نگرانى ها به منابع معتبر علمى و متخصصین حوزه سالمت 
اعتماد شود و به شایعات و ادعاهاى بى اساس که گاهى به آن ها جلوه علمى نیز داده مى شود توجهى نکرد. با پیشرفت هاى گسترده 
تجهیزات علمى و نیز فراگیر شدن رسانه هاى جمعى امکان فریب مردم و تزریق واکسن با اهداف غیردرمانى و پشت پرده  وجود ندارد. 
از جان خود و  از چنین شایعاتى دور بمانند و  اعتماد به متخصصین حوزه سالمت مى توانند  افزایش آگاهى و  با  افراد هر جامعه اى 

عزیزانشان محافظت کنند.

در ادامه تالش مى کنیم نکاتى را جهت مواجهه علمى با این موضوع و موارد مشابه مطرح نماییم. چرا که ادعاهاى عجیب و غریب درست 
و نادرست در شبکه هاى اجتماعى نه تنها کاهش نمى یابد بلکه رو به افزایش است. اگر با چنین مواردى مواجه شدیم، فارغ از تایید یا 
انکارش، مى بایست مسیر درست مواجه رو طى کنیم و نتیجه هر چه شد، بى طرفانه بپذیریم. جهت راستى آزمایى ادعاهاى عمومى، 

توصیه متدولوژیست ها طى کردن گام هاى سه گانه به شرح ذیل است. 

1.  آیا سند معتبرى براى واکسن زدن ارائه شد؟ یا صرفا ادعاى کالمى بود؟ 
2.  آیا افراد مذکور به منظور شفاف نمودن هویت حقیقى خود به مسائلى مانند: نام خود، کشور و شهرشان، مرکزى که واکسن 

زده اند و نوع واکسن به صراحت اشاره کردند؟
3.  آیا انسجام کافى در ادعاى مطرح شده وجود داشت؟ محل ایجاد مغناطیس در یکى از افراد ناحیه سینه و دو  نفر دیگه 

ناحیه بازو بود.
4.  آیا علت چسبیدن شى مانند قاشق به سینه صرفا به دلیل مغناطیس است؟

5.  آیا ادعا کنندگان بجز بازویى که ادعا مى شد واکسینه شده، بازوى مقابل رو هم به عنوان کنترل تست کردند؟
6.  آیا بعد از پخش شدن این کلیپ، فردى قبل از واکسیناسیون تست منفى مغناطیس را روى بازویش نشان داد؟ تا ثابت 

کند بعد از واکسیناسیون  مغناطیس ایجاد شده باشد؟
7.  آیا یکنواختى و انسجام در اسناد وجود داشت؟ یکى ادعاى تزریق آهن داشت که آهن ربا به بازویش مى چسبید و یکى 

ادعاى تزریق آهن ربا  داشت که آهن به بدن مى چسبید.
8.  آیا چنانچه فرض کنیم ادعاى مغناطیسى شدن اثبات شود، چطور میکروچیپ بودن از این مسئله نتیجه گیرى مى شود؟ 

آیا میکروچیپ این خاصیت را دارد؟
9.  آیا تعداد کلیپ هاى گزارش شده در مقایسه با جمعیت چند صد میلیونى واکسینه شده، در حدى هست که اثر را به 

واکسن نسبت بدیم؟

گام اول: بطور واضح و شفاف، ببینیم ادعاى مطرح شده چیست و آن را روى کاغذ بنویسیم؟
گام دوم: دالیل و مستندات ارائه شده دقیقا چه چیزهایى هستند؟ مواردى که مستقیم و یا غیر مستقیم اظهار شده اند، را استخراج 

نموده و جهت بررسى شفاف یادداشت برداریم.
گام سوم: اعتبار ادعا و همچنین اسناد ارائه شده را بدقت بررسى کنیم تا ببینیم در چه سطحى بوده و تکیه گاه شان چیست؟

گام اول: در کلیپ هاى منتشر شده، بطور شفاف چه موضوعى ادعا شده است؟ ادعاى مطرح شده در شبکه اجتماعى این است که واکسن 
زدن باعث ایجاد خاصیت مغناطیسى در بدن فرد مذکور مى گردد.

گام دوم: دقیقا براى اثبات این ادعا چه مستنداتى ارائه گردیده است؟ براى بررسى مستندات و چند کلیپ با انتشار گسترده انتخاب 
شدند. مرد میانسالى که چندین قاشق را به ناحیه سینه اش مى چسباند. خانمى که آهن رباى گرد کوچکى را به بازوى چپ اش چسباند، 

و مرد سالمندى  که کلید و سپس قاشقى رو به بازوى چپ اش چسباند.
گام سوم: این گام مهمترین گام محسوب مى شود. اعتبار ادعا و  مستندات در چه وضعیتى است؟

توصیه ها
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مهمترین مداخله و اساسى ترین راه برون رفت از بحران پاندمى کووید-19، واکسیناسیون عمومى است. عدم تزریق واکسن با توجه به 
شایعاتى که علیه واکسن کووید-19 وجود دارد، نتیجه اى جز به مخاطره انداختن سالمت مردم و جامعه نخواهد داشت. این ادعا یک 
واکسن  توسط  مغناطیسى  خاصیت  ایجاد  دلیل  به  شود  مى  ادعا  که  مواردى  در  بدن  روى  اجسام  مانندن  باقى  و  است  شایعه 
نیست. بر اساس شواهد علمى موجود، اصوال این واکسن ها هیچ خاصیت مغناطیسى در بدن ایجاد نمى کنند.

منابع

نتیجه گیرى
نهایى 

با تشکر از آقاى آرمان رحیمى دانشجوى دکترى تخصصى رشته پزشکى مولکولى دانشگاه علوم 
پزشکى کردستان به خاطر تهیه مطالب اولیه این گزاره برگ و آقاى دکتر مهدى هدایتى، رییس 
مرکز تحقیقات علوم سلولى و مولکولى غدد، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه 

علوم پزشکى شهید بهشتى 

1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html

2.  https://www.fda.gov/media/144414/download#page=2

3.  https://www.fda.gov/media/146305/download#page=2

4. https://www.fda.gov/media/144638/download#page=2 

5. https://www.nps.org.au/medicine-finder/covid-19-vaccine-astra-zeneca 

6. Y. Uchikawa and M. Kotani, "Measurement of Magnetic Field Produced from the Human Body," in IEEE Translation 
Journal on Magnetics in Japan, vol. 7, no. 8, pp. 600607-, Aug. 1992, doi: 10.1109/TJMJ.1992.4565462.

7. Hall, John E., and Michael E. Hall. Guyton and Hall textbook of medical physiology e-Book. Elsevier Health 
Sciences, 2020. 

8.https://www.reuters.com/article/factcheck-emf-covid19-vaccine/fact-check-electromagnetic-field-reader-test-does-no
t-prove-covid-19-vaccine-emits-radiation-idUSL2N2NC0LL 

9. https://www.reuters.com/article/factcheck-coronavirus-vaccine-idUSL2N2N41KA

10. https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-bill-gates-micr-idUSKBN21I3EC


