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آزمایشگاه در فضا؛

آزمایشگاهفضاییدرایستگاهفضاییبینالمللی
در قسمت پیش بیان کردیم که ایستگاه فضایی بینالمللی که به

اختصار «آیاساس” نامیده میشود ،نهمین ایستگاه قابل سکونت
در مدار است .آیاساس یک ماهوارهی مسکونی عظیم و بزرگترین
آژمایشگاه میکروگراویته در فضاست که با همکاری بیش از  15کشور
سراسر جهان ساخته شده است .این ایستگاه فضایی در مدار زمین و
در ارتفاع  ۳۵۰کیلومتری از سطح زمین در حرکت است .سرعت آن در
مدار معادل  ۲۷,۷۰۰کیلومتر بر ساعت است ،که به این ترتیب روزی
 ۱۵بار به دور سیاره زمین گردش میکند .ایستگاه فضایی بینالمللی
 ۴۵۰تُن وزن خواهد داشت و  ۱۲۰۰متر مکعب فضای کار ،پژوهش و
زندگی برای فضانوردان فراهم خواهد آورد .این ایستگاه در حال حاضر
ظرفیت شش سرنشین دائمی را دارا است .آیاساس پرهزینهترین
دستگاه ساخته شده در طول تاریخ بشر است.

آزمايشهاي طوالنيمدت در شرايط گرانش ناچيز در ايستگاه
فضايي بينالمللي انجام ميشود .در اين ايستگاهها ،امكان دخالت
مستقيم انسان در آزمايش نيز وجود دارد .تأثير بلندمدت حضور در
فضا و شرايط گرانش ناچيز را تنها بر روي فضانوردان خدمه ايستگاه
ميتوان تحقيق كرد .ايستگاه از  14بخش بزرگ استوانهاي شکل به
نام ماژول (واحد یا بخش) تشكيل شده است .هر ماژول به طور
جداگانه روی زمين درست شده و به كار انداخته شده و فضانوردان
اين بخشها را در فضا به هم متصل كرده و ميكنند .این ماژولها
دارای فشار هوا مناسب برای زندگی و کار انسان هستند .منبع نیروی
الکتریکی ایستگاه فضایی بینالمللی انرژی خورشیدی است .انرژی
ابتدا فقط توسط صفحات خورشیدی متصل به بخشهای روسی
ایستگاه یعنی زاریا و زیوزدا تأمین میشد .پس از توسعه ایستگاه
و نصب بخشها و سازههای جدید ،صفحات خورشیدی متصل به
ستون فقرات ایستگاه ،با تولید برق مستقیم  ۱۳۰تا  ۱۸۰ولتی ،برق
مورد نیاز بخشهای دیگر را تأمین میکنند.
انگیزه و مقصد اصلی در اجرای يك سامانه مراقبت سالمت
خدمه»سیاچایسیاس» 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 ممكن است به طور اتفاقی برای پشتیبانی
و کاربرد در پژوهشهای علوم زيستی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار
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بگیرد .به طور مشابه ،به اجرا در آوردن سامانهی»سیاچایسیاس»
ممکن است به استفاده موردی متناسب با موقعیت تجهیزات پژوهشی
و مطالعاتی برای برآورد دورهای خدمه درمانی_پزشکی نیاز پیدا
کند .بنابراين سامانهی»سیاچایسیاس» دارای سیستم تسهیالت
تحقیقات انسانی است که به اختصار آن را «اچآراف” مینامند.
سیست ِم»اچآراف» در ماژو ِل آزمایشگاهی کلمبوس قرار داده شده
است آزمایشگاه فضایی کلمبوس یک آزمایشگاه علمی و بخشی
از ایستگاه فضایی بینالمللی است که توسط سازمان فضایی اروپا
ساخته شده است .این آزمایشگاه فضایی به شکل استوانهای به
قطر چهار و نیم متر است؛ فضای داخلی آن با گنجایش  ۷۵متر
مکعب از انعطاف زیادی برای نصب ابزارهای گوناگون پژوهشی
برخوردار است .آزمایشگاه فضایی کلمبوس فضای کافی برای
نصب ده قفسه تجهیزات با استاندارد بینالمللی است .هشت
قفسه در دیوارهها و دوتای آنها در سقف آزمایشگاه قرار دارد.
از این مجموعه ،پنج قفسه متعلق به سازمان فضایی اروپا و پنج
قفسه دیگر در اختیار ناسا است .هرکدام از این قفسهها تقریب ًا به
بزرگی یک اتاقک تلفن هستند و قابلیت پشتیبانی یک آزمایشگاه
مستقل به همراه تمام تجهیزات آن را دارا میباشند .شکل و ابعاد
ماژولهای آزمایشگاهی ایستگاه فضایی(برای نمونه کلمبوس)
برای این استوانهای شکل طراحی شدهاند تا بتوان آن را توسط
بخش باری فضاپیمای شاتل برای انتقال به مدار زمین حمل کرد.
این سیستم از دو قفسه بِنامهای «اچآراف_ ”1و “اچآراف _”2
تشكیل شده است .ابعاد هر یک از این قفسهها به اندازهی یک
اتاقک آهنی تلفن است و هر کدام از این قفسهها و ابزارهای
نصب شده درون آنان خدمات و کاربردهاي ویژهای را برای
آزمايشهای زیستی_پزشکی فراهم میکنند .در این بخش
بعضی کشوهای “اچآراف_ ”1و “اچآراف _ ”2را به صورت
مختصر توضیح میدهیم.
سیستم سنسور کوچکشده برای پژوهشهای تنفسی
با حمايت سازمان فضايي اروپا (ايسا) يك سيستم قابل حمل
سبك و كوچك براي تحليل گازهاي تنفسي ساخته شده است
كه هدف از به كارگيري آن پايش وضعيت سالمت فضانوردان در

حين انجام فعاليتهایشان در ايستگاه فضايي بينالمللي است .حسگر
تنفسي به كار رفته در اين سيستم ميزان اكسيژن و دياكسيدكربن را
اندازهگيري كرده و با تحليل دادههاي به دست آمده از آن ميتوان
منحني جريان تنفسي را رسم كرد .اين حسگر بسيار كوچك در
داخل يك ماسك تنفسي تعبيه ميشود .در انواع جديد آن اطالعات
به صورت بيسيم براي تحليل به پردازنده فرستاده ميشود .از آن
جا كه اين دستگاه كاربردهاي زميني بسياري نيز دارد در خصوص
تجاري سازي آن اقداماتي صورت گرفته و اولين استفادهی تجاري
از آن از سال  2008آغاز شده است .
مهمترين مزاياي اين سيستم عبارتند از:
 زمان پاسخ سريع براي اندازهگيري گازها
 امكان اندازهگيري ميزان اكسيژن و دياكسيدکربن
 كربن موجود در گازهاي تنفسي
 امكان اندازهگيري نرخ تنفس
 رسم منحني جريان تنفسي در حالتهاي دم و بازدم
 وزن كم و اندازهی كوچك
 توان مصرفي بسيار كم
 قابليت تعويض آسان حسگرها
سیستم سنسور کوچکشده برای پژوهشهای تنفسی یک
سیستم قوی ،جمع و جور و آسان برای تحقیقات تنفسی است.
این سنسور لزوم ًا برای یک برنامه فضایی نیست ممکن است
کاربردهای زمینی مختلفی (به عنوان مثال پزشکی ،تشخیص
عملکرد ریه ،تناسب اندام ،کنترل احتراق و غیره) داشته باشد.
تصویر -1تصویر سمت راست سیستم سنسور کوچکشده
برای پژوهشهای تنفسی و تصویر سمت چپ ساختار كلي
سيستم تحليل عملكرد دستگاه تنفسي را نشان میدهد.

تصویر  -1ساختار كلي سيستم تحليل عملكرد دستگاه تنفسي

سیستم سنجش جذب اکسیژن

هدف از مطالعهی دســتگاه ســنجش جذب اکسیژن یافتن روشی
برای اندازهگیری اکسیژن خدمه در فضا میباشد ،اندازهگیری مورد
نیاز به منظور دقت اندازهگیری کاردیوویســکوالر مناسب خدمه
اعزامی است.

تصویر  -2تصویر سمت راست سيستم جديد با قابليت ارسال اطالعات به صورت
بيسيم و تصویر سمت چپ ساختار شماتيك حسگر اكسيژن را نشان میدهد.

تصویر  -3فضانورد آژانس فضایی ژاپن اکتشاف آکی هوشید
و انجام عملیات سنجش جذب اکسیژن در آزمایشگاه کلمبوس
از ایستگاه فضایی بینالمللی را نشان میدهد.

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

دستگاه اندازهگیری نيتروژن اكسيد_ پالتون
دانشمندان سازمان فضايي اروپا به منظور پيشگيري از بروز
خطرات احتمالي تهديدكنندهی فضانوردان در شرايط كاري
داخل و خارج از ايستگاه فضايي ،تحقيقاتي را آغاز كردهاند كه
ازجمله ميتوان به دو آزمايش «نوآ_ ”1و “نوآ_ ”2اشاره كرد.
در آزمايش نخست (نوآ_ ،)1استنشاق هواي موجود در
ايستگاه فضايي در حالت بيوزني و تاثير آن بر التهاب مجراي
تنفسي فضانوردان بررسي شده است .اين آزمايش در مأموریت
دوازدهم به ايستگاه فضايي ،روي فضانوردان صورت گرفته
است و در آن ميزان نيتروژن اكسيد بعد از پرواز به ايستگاه
فضايي كه توسط دستگاه پالتون اندازهگيري شده است با ميزان
آن قبل از پرواز مقايسه شده است .يكي از نشانههاي تشخيص
وجود التهاب در مجاري تنفسي ،افزايش ميزان نيتروژن اكسيد
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در هواي بازدمي است .التهاب در مجاري تنفسي معموالً پس از
استنشاق گرد و غبار به وجود میآید .با توجه به معلق بودن اين
ذرات در محيط جاذبهی ناچيز ،احتمال استنشاق اين ذرات و
التهاب مجاري تنفسي در چنين محيطي بیشتر است .در آزمايش
دوم(نوآ_ ،)2دانشمندان تأثير كاهش فشار بر فعاليت فضانوردان را
بررسي كردهاند .با كاهش فشار ،حبابهاي گازي در خون توليد
ميشود كه به تصلب شراين و در نهايت بيهوشي ميانجامد .اين
حالت همانند صعود سريع غواص از اعماق دريا به سطح آب
است كه با تهوع و بيهوشي همراه است .بر اساس بررسيهاي
به عمل آمده ،تقريب ًا شش درصد فضانوردان به اين نوع اختالل
دچار میشوند .يادآوري مي شود كه استفاده از دستگاه پالتون به
عنوان يك روش ساده و غيرتهاجمي ،به پيشرفت اين پروژه كمك
شاياني كرده است.

تصویر  -4دستگاه پالتون در آزمایش نوآ_ 1و تعیین مقدار نيتروژن اكسيد با آن

عملکرد ریهها در میکروگرانش
پیشبینی میشد که عملکرد ریهها در محیطهای کم جاذبه
بسیار تغییر خواهد کرد ،اگر چه جهت این تغییرات به دلیل آن
که ممکن است برخی تغییرات عملکرد ریهها را تضعیف و برخی
دیگر تاثیرات مثبت داشته باشند ،مشخص نیست.
سیستم ریوی در امتداد با سیستم کاردیو واسکوالر کار میکند تا
اکسیزن الزم برای زدگی را تأمین کند .برخالف سیستم کاردیوواسکوالر،
هیچ مشکلی در ارتباط با سیستم ریوی در محیط میکروگراویته وجود
نداشته است؛ به همین دلیل محققین توجه کمتری را به فیزیولوژی
این سیستم در شرایط میکروگراویته اختصاص دادهاند .در واقع به
دلیل افزایش جریان خون ریوی و توزیع یکسان جریان خون در
میکروگراویته عملکرد ریوی بهبود مییابد.
هر چند ،در دراز مدت  ،عملکرد ریه به دلیل بروز تغییراتی
در فشار و حجم خون عروقی تغییر مییابد .از طرفی امکان دارد
که تغییرات طوالنی در توزیع جریان نسبی خون و هوا در مناطق
مختلف ریه ،عملکرد صحیح قلب به طور داءم تحت تأثیر قرار
دهد .از طرف دیگر ،همراه با تغییراتی در فشار و حجم عروق
خونی ،گازهای استنشاق شده ،بخارات و آئروسلولها نیز میتوانند
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به ریه صدمه برسانند .صرف ًا به دلیل نبود عالیم یا نشانههای
بالینی آشکارا در ارتباط با سیستم ریوی ،نمیتوان از سالمت
آن مطمئن بود.
سانتریفیوژ یخچالدار
نانچه ذرات در یک نمونه دارای جرمهای متفاوتی باشند،
میتوان بر اساس اختالف جرم و تأثیر نیروی ثقل آنها
را از یکدیگر جدا کرد .برای تسریع این عمل از روشی به
نام سانتریفیوژ یا میان گریزش استفاده میشود .مبنای اصلی
سانتریفیوژ ،اصل گریز از مرکز است که یکی از اصول فیزیک
دوران محسوب میشود .در حقیقت سانتریفیوژ توسط نیروی
گریز از مرکز ،ذرات سوسپانسیون را از مایع جدا میکند.
همچنین میتواند باعث تفکیک دو مایع با تراکم متفاوت شود.
این مایعات میتوانند مایعات بدن باشند (مانند خون ،سرم و
ادرار) .سانتریفیوژ با ایجاد نیرویی چندین برابر نیروی جاذبه،
باعث افزایش سرعت طبیعی جدایی ذرات با تراکم متفاوت
میشود .در سادهترین حالت ،سانتریفیوژ از یک قسمت
چرخنده (چرخانه یا روتور) فلزی با سوراخهایی برای جا دادن
مایعات تشکیل شده است که توسط یک موتور و با سرعتی که
توسط کاربر انتخاب میشود ،میچرخد.
سانتریفیوژ یخچالدار دستگاهی است که در آن با استفاده
از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا میکنند .در این
دستگاه محفظهای که مواد جداشدنی در آن قرار دارد ،معموالً
به کمک یک موتور به سرعت حول یک محور میچرخد.
این دستگاه مجهز به یخچال بوده و جهت جداسازی نمونه
های حساس به دما به کار میرود .سانتریفیوژ یخچالدار مواد
بیولوژیکی مختلف را در سرعت باال می چرخاند و میتواند
نمونهها را بین نیم تا پنجاه میلیلیتر نگاه دارد .فضانورد محقق
میتواند سرعت را بین  500تا  5000دور در دقیقه ( )rpmو
مدت زمان را بین  1تا  60دقیقه انتخاب کند.
در ایستگاه فضایی بینالمللی به منظور بررسی مشکل حد
آستانه جاذبه در سیستمهای زنده ،چند سانتریفیوژ فراهم
شده است .از این سانتریفیوژها در آزمایشات میکروگراویته
و همچنین به منظور مطالعه آستانه جاذبه از  10-6و  2جی
استفاده میشود .البته این موضوع منوط به امکان نصب
سانتریفیوژ با ظرفیت جاذبه حدود  2جی و با قطر  2/5متر در
ایستگاه فضایی و یا دست کم امکان نصب سانتریفیوژهایی
که میزان جاذبه انتخابی آنها از  0/10تا  1/5جی تغییر

میکند ،میباشد .سانتریفیوژ طراحی شده توسط ناسا بر روی برد
“آیاساس” فرصت بینظیری برای تحقبقات بیولوژی فضایی را
در طول مواجهه طوالنی مدت با میکروگراویته فراهم میکند .این
تسهیالت یک آزمایشگاه یا پایگاهی را فراهم میکند که دارای
گرانش  10-5تا  10-6جی است .همچنین این سانتریفیوژها چه
ِ
بایولب ایستگاه
در قفسه “اچآراف_ ”2و چه سامانه آزمایشگاهی
فضایی بینالمللی (سامانه ساخته شده توسط آژانس فضایی
اورپا ایسا) با فریزر  -80درجه سلسیوس و یخچال  4درجهی
سلسیوس و یک فریزیر کرایوژنیک و یک سیستم تششع سنج و
نیز یک میکروسکوپ مشاهده و تشریح ،تجهیز شدهاند.

تصویر  -5سانتریفیوژ یخچالدار

سانتریفیوژها و فریزرها دارای مکانیسمهای تعدیل کننده ِ
اختصاصی هستند که تضمین میکنند میزان میکروگراویته کوجود
در این دستگاهها توسط انسان یا فعالیت ماشین تغییر نیابد .جهت
اطمینان از عملکرد این سیستم تعدیل کننده ،نمونهبرداری دورهای
به طور اتوماتیک یا به وسیلهی خدمه ایستگاه فضایی انجام میشود.
سیستم نمونهبرداری این سانتریفیوژها به دقت طراحی شده تا از
لرزش و نیروهای گرانشی ناخواسته تا حد امکان جلوگیری شود.
انکوباتور سامانه بایولب ایستگاه فضایی بینالمللی
همچنین در کنار این سانتریفیوژها (در بخش قبل از آن یاد شد)
از انکوباتورهای مناسب برای رشد سلولها ،ارگانیسمهای ساده،
گیاهان و حیوانات فراهم میشود .این واحد ها توانایی حفظ و
کنترل میکروبی ،حیوانی ،گیاهی و کشتهای بافتی برای مدت
 30روز را دارا میباشند .آکواریومها ارگانیسمهای کوچکی مانند
ماهی زبرا را برای مدت  90روز جهت انجام مطالعات بر روی
تولید تخم در خود جای میدهد محل نگهداری حیوانات ،ظرفیت
حدود  6موش صحرایی یا یک دوجین موش را خواهد داشت.
در این محل نگهداری حیوانات ،امکان سکنی دادن به موشهای
حامله و فرزندان آنها از زمان تولد تا زمان از شیر گرفتن
وجود خواهد داشت .واحد پرورش گیاهی نیز قادر به حمایت
از نمونههای گیاهی با حدود  8سانتیمتر طول (ریشه و ساقه)

تصویر -6انکوباتور کوبیک سازمان فضایی

در طول تمامی مراحل رشد و تکامل میباشد .همچنین یک
محل جهت نگهداری از حشرات برای مطالعه چند نسلی و
بررسی اثر اشعه بر بیولوژی وجود دارد .انکوباتورهای تخم،
انکواسیون و رشد تخمهای خزندگان و مرغان را قبل از بیرون
آمدن از تخم حمایت میکند.
تغییرات قفسههای «اچآراف_ »1و «اچآراف _»2
قفسهی «اچآراف _ »2با اجزای سانتریفیوژ یخچالدار،
دستگاه سنجش جرم شتاب خطی فضایی ،ایستگاه کاری_،2
سیستم عملکرد ریوی به فضا پرتاب شد .برای این که این
دستگاهها کارکرد مناسب و بهینهتری نسبت به قبل ارایه دهند،
مهندسین تصمیم گرفتند تا جای بعضی از اجزای هر دو
قفسه را جابهجا کنند .در طول مأموریت اردو_ ،11سیستم
تحلیلگر گازی با کاربرد در فیزیولوژی تحلیلی متابولیک از
قفسهی «اچآراف_ »1به «اچآراف _ »2منتقل شد و دستگاه
سنجش جرم شتاب خطی فضایی از قفسهی «اچآراف_»2
به «اچآراف _ »1منتقل شد.
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