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بگیرد. به طور مشابه، به اجرا در آوردن سامانه ی«سی اچ ای سی اس« 
ممکن است به استفاده موردی متناسب با موقعیت تجهیزات پژوهشی 
و مطالعاتی برای برآورد دوره ای خدمه درمانی_پزشکی نیاز پیدا 
کند. بنابراين سامانه ی«سی اچ ای سی اس« دارای سیستم تسهیالت 

تحقیقات انسانی است که به اختصار آن را «اچ آراف” می نامند. 
سیستِم«اچ آراف« در ماژوِل آزمايشگاهی کلمبوس قرار داده شده 
است آزمايشگاه فضايی کلمبوس يک آزمايشگاه علمی و بخشی 
از ايستگاه فضايی بین المللی است که توسط سازمان فضايی اروپا 
ساخته شده است. اين آزمايشگاه فضايی به شکل استوانه ای به 
قطر چهار و نیم متر است؛ فضای داخلی آن با گنجايش ۷۵ متر 
مکعب از انعطاف زيادی برای نصب ابزارهای گوناگون پژوهشی 
برخوردار است. آزمايشگاه فضايی کلمبوس فضای کافی برای 
است. هشت  بین المللی  استاندارد  با  تجهیزات  قفسه  ده  نصب 
قفسه در ديواره ها و دوتای آن ها در سقف آزمايشگاه قرار دارد. 
از اين مجموعه، پنج قفسه متعلق به سازمان فضايی اروپا و پنج 
قفسه ديگر در اختیار ناسا است. هرکدام از اين قفسه ها تقريباً به 
بزرگی يک اتاقک تلفن هستند و قابلیت پشتیبانی يک آزمايشگاه 
مستقل به همراه تمام تجهیزات آن را دارا می باشند. شکل و ابعاد 
کلمبوس(  نمونه  فضايی)برای  ايستگاه  آزمايشگاهی  ماژول های 
برای اين استوانه ای شکل طراحی شده اند تا بتوان آن را توسط 
بخش باری فضاپیمای شاتل برای انتقال به مدار زمین حمل کرد. 
اين سیستم از دو قفسه بِنام های «اچ آراف_1” و “اچ آراف _2” 
تشکیل شده است. ابعاد هر يک از اين قفسه ها به اندازه ی يک 
اتاقک آهنی تلفن است و هر کدام از اين قفسه ها و ابزارهای 
نصب شده درون آنان خدمات و کاربردهاي ويژه ای را برای 
بخش  اين  در  می کنند.  فراهم  زيستی_پزشکی  آزمايش های 
بعضی کشوهای “اچ آراف_1” و “اچ آراف _2” را به صورت 

مختصر توضیح می دهیم. 

سیستم سنسور کوچک شده برای پژوهش های تنفسی
با حمايت سازمان فضايي اروپا )ايسا( يک سیستم قابل حمل 
سبک و کوچک براي تحلیل گازهاي تنفسي ساخته شده است 
که هدف از به کارگیري آن پايش وضعیت سالمت فضانوردان در 

در قسمت پیش بیان کردیم که ایستگاه فضایی بین المللی که به 
اختصار »آی اس اس” نامیده می شود، نهمین ایستگاه قابل سکونت 

در مدار است. آی اس اس یک ماهواره ی مسکونی عظیم و بزرگترین 
آژمایشگاه میکروگراویته در فضاست که با همکاری بیش از 15 کشور 
سراسر جهان ساخته شده است. این ایستگاه فضایی در مدار زمین و 
در ارتفاع ۳5۰ کیلومتری از سطح زمین در حرکت است. سرعت آن در 
مدار معادل ۲۷,۷۰۰ کیلومتر بر ساعت است، که به این ترتیب روزی 
15 بار به دور سیاره زمین گردش می کند. ایستگاه فضایی بین المللی 
۴5۰ ُتن وزن خواهد داشت و 1۲۰۰ متر مکعب فضای کار، پژوهش و 
زندگی برای فضانوردان فراهم خواهد آورد. این ایستگاه در حال حاضر 
ظرفیت شش سرنشین دائمی را دارا است. آی اس اس پرهزینه ترین 

دستگاه ساخته شده در طول تاریخ بشر است. 

ايستگاه  ناچیز در  آزمايش هاي طوالني مدت در شرايط گرانش 
فضايي بین المللي انجام مي شود. در اين ايستگاه ها، امکان دخالت 
مستقیم انسان در آزمايش نیز وجود دارد. تأثیر بلندمدت حضور در 
فضا و شرايط گرانش ناچیز را تنها بر روي فضانوردان خدمه ايستگاه 
مي توان تحقیق کرد. ايستگاه از 14 بخش بزرگ استوانه اي شکل به 
نام ماژول )واحد يا بخش( تشکیل شده است. هر ماژول به طور 
جداگانه روی زمین درست شده و به کار انداخته شده و فضانوردان 
اين بخش ها را در فضا به هم متصل کرده و مي کنند. اين ماژول ها 
دارای فشار هوا مناسب برای زندگی و کار انسان هستند. منبع نیروی 
الکتريکی ايستگاه فضايی بین المللی انرژی خورشیدی است. انرژی 
ابتدا فقط توسط صفحات خورشیدی متصل به بخش های روسی 
ايستگاه يعنی زاريا و زيوزدا تأمین می شد. پس از توسعه ايستگاه 
و نصب بخش ها و سازه های جديد، صفحات خورشیدی متصل به 
ستون فقرات ايستگاه، با تولید برق مستقیم 1۳۰ تا 1۸۰ ولتی، برق 

مورد نیاز بخش های ديگر را تأمین می کنند. 
سالمت  مراقبت  سامانه  يک  اجرای  در  اصلی  مقصد  و  انگیزه 
خدمه«سی اچ ای سی اس« ايجاد شرايط مطلوب بدنی و تحت نظارت 
 قرار دادن اين شرايط در فضانوردانی که در مدار قرار دارند، است. 
با اين وجود اجزای اين سامانه ممکن است به طور اتفاقی برای پشتیبانی 
و کاربرد در پژوهش های علوم زيستی و آزمايشگاهی مورد استفاده قرار 

آزمایشگاه در فضا؛
آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی )قسمت سوم( 

 نیلوفر احمدی مرزدشتی،کارشناس ارشد       
 Drniloofarahmadi92@yahoo.com
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تصوير ۳-  فضانورد آژانس فضايی ژاپن اکتشاف آکی هوشید 
و انجام عملیات سنجش جذب اکسیژن در آزمايشگاه کلمبوس 

از ايستگاه فضايی بین المللی را نشان می دهد.

 تصویر 3- فضانورد آژانس فضایی ژاپن و انجام عملیات سنجش
 جذب اکسیژن 

دستگاه اندازه گیری نیتروژن اکسید_ پالتون
دانشمندان سازمان فضايي اروپا به منظور پیشگیري از بروز 
کاري  شرايط  در  فضانوردان  تهديدکننده ی  احتمالي  خطرات 
داخل و خارج از ايستگاه فضايي، تحقیقاتي را آغاز کرده اند که 
ازجمله مي توان به دو آزمايش «نوآ_1” و “نوآ_2” اشاره کرد. 
در  موجود  هواي  استنشاق  )نوآ_1(،  نخست  آزمايش  در 
ايستگاه فضايي در حالت بي وزني و تاثیر آن بر التهاب مجراي 
تنفسي فضانوردان بررسي شده است. اين آزمايش در مأموريت 
گرفته  فضانوردان صورت  روي  فضايي،  ايستگاه  به  دوازدهم 
ايستگاه  به  پرواز  از  بعد  اکسید  نیتروژن  میزان  آن  است و در 
فضايي که توسط دستگاه پالتون اندازه گیري شده است با میزان 
آن قبل از پرواز مقايسه شده است. يکي از نشانه هاي تشخیص 
وجود التهاب در مجاري تنفسي، افزايش میزان نیتروژن اکسید 

حین انجام فعالیت هايشان در ايستگاه فضايي بین المللي است. حسگر 
تنفسي به کار رفته در اين سیستم میزان اکسیژن و دي اکسیدکربن را 
اندازه گیري کرده و با تحلیل داده هاي به دست آمده از آن مي توان 
منحني جريان تنفسي را رسم کرد. اين حسگر بسیار کوچک در 
داخل يک ماسک تنفسي تعبیه مي شود. در انواع جديد آن اطالعات 
به صورت بي سیم براي تحلیل به پردازنده فرستاده مي شود. از آن 
جا که اين دستگاه کاربردهاي زمیني بسیاري نیز دارد در خصوص 
تجاري سازي آن اقداماتي صورت گرفته و اولین استفاده ی تجاري 

از آن از سال 2۰۰۸ آغاز شده است .

مهم ترين مزاياي اين سیستم عبارتند از:
 زمان پاسخ سريع براي اندازه گیري گازها

 امکان اندازه گیري میزان اکسیژن و دي اکسیدکربن
 کربن موجود در گازهاي تنفسي

 امکان اندازه گیري نرخ تنفس
 رسم منحني جريان تنفسي در حالت هاي دم و بازدم

 وزن کم و اندازه ی کوچک
 توان مصرفي بسیار کم

 قابلیت تعويض آسان حسگرها
يک  تنفسی  پژوهش های  برای  کوچک شده  سنسور  سیستم 
سیستم قوی، جمع و جور و آسان برای تحقیقات تنفسی است. 
است  ممکن  نیست  فضايی  برنامه  يک  برای  لزومًا  سنسور  اين 
تشخیص  پزشکی،  مثال  عنوان  )به  مختلفی  زمینی  کاربردهای 

عملکرد ريه، تناسب اندام، کنترل احتراق و غیره( داشته باشد.
کوچک شده  سنسور  سیستم  راست  سمت  تصوير  تصوير1- 
کلي  ساختار  چپ  سمت  تصوير  و  تنفسی  پژوهش های  برای 

سیستم تحلیل عملکرد دستگاه تنفسي را نشان می دهد.

تصویر 1- ساختار کلي سیستم تحلیل عملكرد دستگاه تنفسي

سیستم سنجش جذب اکسیژن

هدف از مطالعه ی دســتگاه ســنجش جذب اکسیژن يافتن روشی 
برای اندازه گیری اکسیژن خدمه در فضا می باشد، اندازه گیری مورد 
نیاز به منظور دقت اندازه گیری کارديوويســکوالر مناسب خدمه 

اعزامی است.

تصویر 2- تصویر سمت راست سیستم جدید با قابلیت ارسال اطالعات به صورت 
بي سیم و تصویر سمت چپ ساختار شماتیك حسگر اکسیژن را نشان می دهد. 
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در هواي بازدمي است. التهاب در مجاري تنفسي معموالً پس از 
استنشاق گرد و غبار به وجود می آيد. با توجه به معلق بودن اين 
و  ذرات  اين  استنشاق  احتمال  ناچیز،  جاذبه ی  محیط  در  ذرات 
التهاب مجاري تنفسي در چنین محیطي بیش تر است. در آزمايش 
دوم)نوآ_2(، دانشمندان تأثیر کاهش فشار بر فعالیت فضانوردان را 
بررسي کرده اند. با کاهش فشار، حباب هاي گازي در خون تولید 
مي شود که به تصلب شراين و در نهايت بیهوشي مي انجامد. اين 
آب  به سطح  دريا  اعماق  از  غواص  همانند صعود سريع  حالت 
بررسي هاي  اساس  بر  است.  همراه  بیهوشي  و  تهوع  با  که  است 
به عمل آمده، تقريبًا شش درصد فضانوردان به اين نوع اختالل 
دچار می شوند. يادآوري مي شود که استفاده از دستگاه پالتون به 
عنوان يک روش ساده و غیرتهاجمي، به پیشرفت اين پروژه کمک 

شاياني کرده است.

تصویر 4- دستگاه پالتون در آزمایش نوآ_1 و تعیین مقدار نیتروژن اکسید با آن

عملکرد ريه ها در میکروگرانش
جاذبه  کم  محیط های  در  ريه ها  عملکرد  که  می شد  پیش بینی 
بسیار تغییر خواهد کرد، اگر چه جهت اين تغییرات به دلیل آن 
که ممکن است برخی تغییرات عملکرد ريه ها را تضعیف و برخی 

ديگر تاثیرات مثبت داشته باشند، مشخص نیست.
سیستم ريوی در امتداد با سیستم کارديو واسکوالر کار می کند تا 
اکسیزن الزم برای زدگی را تأمین کند. برخالف سیستم کارديوواسکوالر، 
هیچ مشکلی در ارتباط با سیستم ريوی در محیط میکروگراويته وجود 
نداشته است؛ به همین دلیل محققین توجه کم تری را به فیزيولوژی 
اين سیستم در شرايط میکروگراويته اختصاص داده اند. در واقع به 
دلیل افزايش جريان خون ريوی و توزيع يکسان جريان خون در 

میکروگراويته عملکرد ريوی بهبود می يابد.
تغییراتی  بروز  دلیل  به  ريه  عملکرد   ، مدت  دراز  در  چند،  هر 
در فشار و حجم خون عروقی تغییر می يابد. از طرفی امکان دارد 
که تغییرات طوالنی در توزيع جريان نسبی خون و هوا در مناطق 
قرار  تأثیر  داءم تحت  به طور  مختلف ريه، عملکرد صحیح قلب 
عروق  و حجم  فشار  در  تغییراتی  با  همراه  ديگر،  از طرف  دهد. 
خونی، گازهای استنشاق شده، بخارات و آئروسلول ها نیز می توانند 

به ريه صدمه برسانند. صرفاً به دلیل نبود عاليم يا نشانه های 
بالینی آشکارا در ارتباط با سیستم ريوی، نمی توان از سالمت 

آن مطمئن بود.

سانتريفیوژ يخچال دار
نان  چه ذرات در يک نمونه دارای جرم های متفاوتی باشند، 
آن ها  ثقل  نیروی  تأثیر  و  جرم  اختالف  اساس  بر  می توان 
به  از روشی  اين عمل  برای تسريع  از يکديگر جدا کرد.  را 
نام سانتريفیوژ يا میان گريزش استفاده می شود. مبنای اصلی 
سانتريفیوژ، اصل گريز از مرکز است که يکی از اصول فیزيک 
دوران محسوب می شود. در حقیقت سانتريفیوژ توسط نیروی 
می کند.  جدا  مايع  از  را  سوسپانسیون  ذرات  مرکز،  از  گريز 
همچنین می تواند باعث تفکیک دو مايع با تراکم متفاوت شود. 
اين مايعات می توانند مايعات بدن باشند )مانند خون، سرم و 
ادرار(. سانتريفیوژ با ايجاد نیرويی چندين برابر نیروی جاذبه، 
باعث افزايش سرعت طبیعی جدايی ذرات با تراکم متفاوت 
قسمت  يک  از  سانتريفیوژ  حالت،  ساده ترين  در  می شود. 
چرخنده )چرخانه يا روتور( فلزی با سوراخ هايی برای جا دادن 
مايعات تشکیل شده است که توسط يک موتور و با سرعتی که 

توسط کاربر انتخاب می شود، می چرخد. 
سانتريفیوژ يخچال دار دستگاهی است که در آن با استفاده 
از نیروی گريز از مرکز مواد را از يکديگر جدا می کنند. در اين 
دستگاه محفظه ای که مواد جداشدنی در آن قرار دارد، معموالً 
به کمک يک موتور به سرعت حول يک محور می چرخد. 
اين دستگاه مجهز به يخچال بوده و جهت جداسازی نمونه 
های حساس به دما به کار می رود. سانتريفیوژ يخچال دار مواد 
بیولوژيکی مختلف را در سرعت باال می چرخاند و می تواند 
نمونه ها را بین نیم تا پنجاه میلی لیتر نگاه دارد. فضانورد محقق 
می تواند سرعت را بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دور در دقیقه )rpm( و 

مدت زمان را بین 1 تا 6۰ دقیقه انتخاب کند.
در ايستگاه فضايی بین المللی به منظور بررسی مشکل حد 
فراهم  سانتريفیوژ  چند  زنده،  سیستم های  در  جاذبه  آستانه 
شده است. از اين سانتريفیوژها در آزمايشات میکروگراويته 
و همچنین به منظور مطالعه آستانه جاذبه از 6-1۰ و 2 جی 
نصب  امکان  به  منوط  موضوع  اين  البته  می شود.  استفاده 
سانتريفیوژ با ظرفیت جاذبه حدود 2 جی و با قطر 2/۵ متر در 
ايستگاه فضايی و يا دست کم امکان نصب سانتريفیوژهايی 
تغییر  جی   1/۵ تا   ۰/1۰ از  آن ها  انتخابی  جاذبه  میزان  که 
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تمامی مراحل رشد و تکامل می باشد. همچنین يک  در طول 
و  نسلی  مطالعه چند  برای  از حشرات  نگهداری  محل جهت 
انکوباتورهای تخم،  بیولوژی وجود دارد.  اثر اشعه بر  بررسی 
انکواسیون و رشد تخم های خزندگان و مرغان را قبل از بیرون 

آمدن از تخم حمايت می کند.

تغییرات قفسه های »اچ آراف_1« و »اچ آراف _2«
يخچال دار،  سانتريفیوژ  اجزای  با   »2_ «اچ آراف  قفسه ی 
دستگاه سنجش جرم شتاب خطی فضايی، ايستگاه کاری_2، 
اين  که  اين  برای  شد.  پرتاب  فضا  به  ريوی  عملکرد  سیستم 
دستگاه ها کارکرد مناسب و بهینه تری نسبت به قبل ارايه دهند، 
دو  هر  اجزای  از   بعضی  جای  تا  گرفتند  تصمیم  مهندسین 
سیستم  اردو_11،  مأموريت  طول  در  کنند.  جابه جا  را  قفسه 
از  متابولیک  تحلیلی  فیزيولوژی  در  کاربرد  با  تحلیل گر گازی 
دستگاه  و  شد  منتقل   »2_ «اچ آراف  به  «اچ آراف_1«  قفسه  ی 
«اچ آراف_2«  قفسه  ی  از  فضايی  خطی  شتاب  جرم  سنجش 

به «اچ آراف _1« منتقل شد.
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می کند، می باشد. سانتريفیوژ طراحی شده توسط ناسا بر روی برد 
“آی اس اس” فرصت بی نظیری برای تحقبقات بیولوژی فضايی را 
در طول مواجهه طوالنی مدت با میکروگراويته فراهم می کند. اين 
دارای  که  فراهم می کند  را  پايگاهی  يا  آزمايشگاه  تسهیالت يک 
سانتريفیوژها چه  اين  است. همچنین  6-1۰ جی  تا   1۰-۵ گرانش 
در قفسه “اچ آراف_2” و چه سامانه آزمايشگاهی بايولِب ايستگاه 
فضايی  آژانس  توسط  شده  ساخته  )سامانه  بین المللی  فضايی 
فريزر ۸۰- درجه سلسیوس و يخچال 4 درجه ی  با  ايسا(  اورپا 
سلسیوس و يک فريزير کرايوژنیک و يک سیستم تششع سنج و 

نیز يک میکروسکوپ مشاهده و تشريح، تجهیز شده اند.

تصویر 5- سانتریفیوژ یخچال دار

کنندهِ  تعديل  مکانیسم های  دارای  فريزرها  و  سانتريفیوژها 
اختصاصی هستند که تضمین می کنند میزان میکروگراويته کوجود 
در اين دستگاه ها توسط انسان يا فعالیت ماشین تغییر نیابد. جهت 
اطمینان از عملکرد اين سیستم تعديل کننده، نمونه برداری دوره ای 
به طور اتوماتیک يا به وسیله ی خدمه ايستگاه فضايی انجام می شود.
سیستم نمونه برداری اين سانتريفیوژها به دقت طراحی شده تا از 

لرزش و نیروهای گرانشی ناخواسته تا حد امکان جلوگیری شود.

انکوباتور سامانه بايولب ايستگاه فضايی بین المللی
همچنین در کنار اين سانتريفیوژها )در بخش قبل از آن ياد شد( 
از انکوباتورهای مناسب برای رشد سلول ها، ارگانیسم های ساده، 
گیاهان و حیوانات فراهم می شود. اين واحد ها توانايی حفظ و 
مدت  برای  بافتی  و کشت های  گیاهی  حیوانی،  میکروبی،  کنترل 
۳۰ روز را دارا می باشند. آکواريوم ها ارگانیسم های کوچکی مانند 
ماهی زبرا را برای مدت 9۰ روز جهت انجام مطالعات بر روی 
تولید تخم در خود جای می دهد محل نگهداری حیوانات، ظرفیت  
حدود 6 موش صحرايی يا يک دوجین موش را خواهد داشت. 
در اين محل نگهداری حیوانات، امکان سکنی دادن به موش های 
گرفتن  شیر  از  زمان  تا  تولد  زمان  از  آن ها  فرزندان  و  حامله 
به حمايت  قادر  نیز  پرورش گیاهی  وجود خواهد داشت. واحد 
ساقه(  و  )ريشه  سانتی متر طول   ۸ با حدود  گیاهی  نمونه های  از 

تصویر6- انكوباتور کوبیك سازمان فضایی 


