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ایولوژیکی و در نتیجه االتدل در ریتم شبانه روزی فعالی
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ویرایش1399/10/22 :

پذیرش1400/02/25 :

نندین1400/03/01 :

حرکتی میشود .هدف این مطالعوه اررسوی ارورات شورای

شبیه سازی شده سفینه فضایی ار مقدار سرمی و هیپوکامپی رتینوئیک اسید در موشهای نزمایشگاهی اود.
روش بررسي :از مدل نویزان کردن از دم در موش ،ارای شبیهسازی شرای ایوزنی از الرداد  1398تا شوهریور 1398
در حیوان الانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش استفاده شد .در یک مطالعه تجراوی 32 ،مووش نور نو اد ویسوتار اوهطوور
تصادفی اه چهار گروه مساوی تقسیم شدند :گروه کنترل اا  12/12ساع
ساع

چراله شوبانه روز ،گوروه نویوزان اوا 12/12

چراله شبانه روز ،گروه کنترل اا  45/45دقیقه چراله شبانه روز ،گروه نویزان اا  45/45دقیقه چراله شوبانه روز.

در پایان دوره شبیهسازی ،حیوانات ایهوش شدند و نمونه الون جمعنوری شد و کل مغوز ارداشوته شود و هیپوکامو
جدا شد Elisa .ارای سنجش اسید رتینوئیک در سرم و هیپوکام

همگن شده استفاده شد .دادهها اا اسوتفاده از نزموون

( two way ANOVA )Analysis of varianceو  Bonferroniاهعنوان نزمون تعقیبی ( )Post hoc testمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرف .
يافتهها :چراله شبانه روزی  45/45دقیقه در مقایسه اا چراله  12/12ساع
اسید در سرم و هیپوکام

روشنایی-تاریکی ااعا افزایش رتینوئیوک

رتها شد ولی ایوزنی شبیهسازی شده ارری ار مقدار نن در سرم نداش .
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مقدمه
ایش از نیم قرن اس

ترك زمین ،هنگامی که انسان ها محی های زمینی را ارای مدت زمان
که اشر پروازهای فضایی را شروع کرده

طوالنیتر ترك کند ،همیشه احتمال مشکدت جسمی ،روحی و روانی
4

1

وجود دارد .یکی از مشکدت فضا مراوط اه عدم وجود گرانش

پروازهایی ارای اررسی مدار و جس وجوی امکاناتی که اه انسان

اس  .عل

که ارای اینکه سفینه فضایی در مدار الود

امکان میدهد الارج از زمین زندگی کند 2.االیرا ،گردشگری فووضایی

اچرالد و از مدار الارج نشود شتاب زاویهای حرک

اس  .در ااتدا ،هدف اصلی این تدشها صرفا کاوش در فضا اود.

نن این اس

نن اه دور زمین
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اه فرصتی ارای ترك زمین تبدیل شده اس  3.صرف نظر از هدف
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ااید اا جاذاه اعمالی ار سفینه از طرف زمین اراار ااشد .در این شرای

کبد و کلیه ایشتر اس  7.رتینوئیک اسید در انعطافپذیری عصبی یا

عمد ارر جاذاه ار اشیا و ساکنین سفینه حذف شده و در شرای

پدستیسیتی ( )Plasticityنقش دارد .از ننجا که هیپوکام

ایوزنی مطلق قرار میگیرند .ایوزنی شرای
انسان اس

انااراین ممکن اس

غیرمعمولی ارای ادن

تغییراتی را در روند حیات انسان و

عملکرد ارگانیسمهای ادن و شرای

فیزیولوژیک ادن ایجاد کند،

اهطوریکه وقتی فرد اه زمین ااز میگردد .این تغییرات اهعل

عدم

سازگاری نن اا شرای زمین موجب از کار افتادن و یا کاهش کارایی

مغز اس

که عملکرد نن اه پدستیسیتی وااسته اس  ،منطقه اصلی

ارای عملکرد رتینوئیک اسید اس  .هیپوکام
شکلگیری حافظه ضروری اس

ایوزنی اررسی کنند و در صورت امکان راههایی ارای جلوگیری از
اروز چنین نسیبهایی اهدس

نورند .یکی دیگر از مشکدت

و ار احساسات نیز تأریر میگذارد.

را دارد.

اندامهای مختلف ادن شود.
سعی داشتهاند اا نزمایشات متفاوت تمامی این نسیبها را در شرای

ارای یادگیری و

انااراین رتینوئیک اسید توانایی تأریرگذاری ار جنبههای اساسی رفتار
مطالعات نشان داده اس

انااراین امروزه دانشمندان زیادی در این احا تدش کردهاند و

منطقهای از

که در نور میزان سنتز رتینوئیک اسید در

چشم افزایش مییااد که اهدنبال نن میزان رتینوئیک اسید در گردش
الون زیاد میشود 8.در موشهایی که ایش از  48ساع
راا

در تاریکی

نگه داشته شده اودند ،کاهش سطح رتینوئیک اسید در پدسما

قاال مدحظه اوده اس  .انااراین تاریکی مداوم منجر اه کاهش سطح
6

اهداشتی فضا مراوط اه اشعه کیهانی اس  .اخش عمدهای از

گردش الون رتینوئیک اسید میشود .از ننجا که تحقیقات در مورد

الیه اوزون النثی

پرواز در فضا گران اس  ،اسیاری از مطالعات در شرای شبیهسازی

میشود ،ولی فضانوردان در معرض مستقیم تشعشعات کیهانی قرار

شده در حیوانات مثل موش صحرایی انجام شده اس  .انااراین هدف

میگیرند و متحمل انواع نسیبهای ایولوژیکی میشوند 5.از

این مطالعه ،اررسی ارر تغییر جاذاه و سیکل شبانه روزی از  24ساع

تشعشعات کیهانی پیش از ورود اه زمین توس

ننجاییکه اجرای این نزمایشات اهصورت واقعی و اا استفاده از

اه  90دقیقه ار میزان رتینوئیک اسید در سرم و هیپوکام

اود.

وسایل و تجهیزات فضایی کاری اسیار دشوار و پرهزینه ارای
شرک های فضایی و دیگر ارگانهای مراوط اس  ،دانشمندان مجبور
اه انجام این نزمایشات اهصورت شبیهسازی شده هستند تا عدوه ار
هزینههای اسیار و طراحیهای وی ه و الاص و ارنامهریزیشده از

روش بررسي
در ایون مطالعه از موش صحرایی نر االغ از ن اد  Wistarاا وزن
 180-200 grاستفاده شد .موشها در چهار گروه هش تایی تح

الطرات ناشی و احتمالی انجام نزمایش نیز اکاهند.
معموال سفینههایی که اه دور زمین میچرالند در فاصلهای قرار

شرای مناسب ،درجه حرارت  20-24 °Cو چراله روشنایی تاریکی

که در هر  90دقیقه

 12/12نگهداری شده و نب و غذا اه مقدار کافی در دسترشان قرار

گرفتهاند که سرع

حرک

ننها اهگونهای اس

یک اار اه دور زمین میچرالند .انااراین سفینه در هر اار چرالش 45
دقیقه در معرض نور الورشید و  45دقیقه اعد در تاریکی قرار

میگرف  .ارای شبیهسازی شرای ایوزنی از مدل
 )Hindlimb Unloading( Modelاستفاده شد.

Tail Suspension

9و11

ااعا تغییرات

سیستمهای فیزیولوژیکی اه جنبههای الاصی از پرواز اه فضا استفاده

عمیق در ادن از جمله در وزن ادن ،مصرف مواد غذایی و ایان ژنها

میشود .پس از دوره عادتدهی ،دم موشها را نوارپیچی کرده و دم

در پستانداران میشود 6.انااراین زندگی در فضاپیما ارای انسان

توس طناب اه مدت  14روز اه سقف قفسه متصل اود .گروه مدل اه

که این استرس میتواند اررات جبرانناپذیری را ار

و

میگیرد .انااراین سیکل شبانه روزی از  24ساع
میکند .تغییر در سیکل روشنایی و تاریکی محی

استرسزا اس

روی سیستم ایمنی ادن داشته ااشد.

گونهای نویزان میشدند که سر ننها رو اه پایین قرار میگرف

امتداد ادن اا زمین زاویه  35-45درجه ایجاد میکرد .نوار را از ااال اه

میزان رتینوئیک اسید ( )Retinoic acidدر مغز از جمله در

کمک یک قدب اهگونهای از سقف قفس محکم میکردیم که

از سایر مناطق دارای سیگنالینگ رتینوئیک اسید ااال مثل

موشها توانایی جااهجا شدن در طول قفس اهصورت نزادانه را داشته

هیپوکام
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ااشند .دم حیوانات گروه کنترل مانند گروههای پیشین نوار پیچی

زمین تاریری ار میزان رتینوئیک اسید سرمی نداش

میشد اا این تفاوت که در گروه کنترل همهی چهار اندام حرکتی

( )F=0/149جدول .)1

اهروی زمین قرار میگرف  .دو گروه از حیوانات هم در شرای شبانه

میزان رتینوئیک اسید هیپوکام

روزی  45دقیقه شب  45دقیقه روز قرار گرفتند تا ادینوسیله شرای

سیکل شبانه روزی از  24ساع

موجود در فضا مدلسازی گردد .در این مطالعه چهار گروه اه شرح

 .)F=5/793تس

ذیل انتخاب شدند :گروه  Tail Suspensionکه در شرای شبانه روزی
 12ساع

شب  12ساع

در رتهای نر ،تح
اه  90دقیقه قرار گرف

تاریر تغییر
(،P=0/029

تکمیلی انفرونی نشان داد که میزان رتینوئیک اسید

در رتهای قرار گرفته در معرض چراله تاریکی-روشنایی

روز قرار میگرفتند .گروه کنترل (که هر

 45/45دقیقه اهطور معنیدار ایش از رتهای در معرض چراله

شبانه

تاریکی روشنایی  12/12ساعته اود .شرای شبیهسازی شده ایوزنی

Tail

جاذاه زمین تأریری ار میزان رتینوئیک اسید

چهار اندام حرکتی اه روی زمین قرار میگرف
روزی  12ساع

هیپوکام

(،P=0/703

شب  12ساع

و در شرای

روز قرار میگرفتند) .گروه

 Suspensionکه در شرای شبانه روزی  45دقیقه شب  45دقیقه روز

در مقایسه اا شرای
هیپوکام

(( )F=0/004 ،P=0/952جدول .)1

نداش

قرار میگرفتند .گروه کنترل که در شرای شبانه روزی  45دقیقه شب
 45دقیقه روز قرار میگرفتند.
پس از مدت زمان تعیین شده موشهای نر از شرای

ایوزنی

بحث

الارج شدند و الونگیری از ناحیه قلب اه میزان دو میلیلیتر انجام

رتینوئیک اسید ارای متااولیسم ،اقا و تمایز در کلیه مهرهداران

دو نیمکره جدا شد،

که اهدلیل نقش نن اهعنوان یک تعدیلکننده قوی در

شد .مغز موشها نیز الارج گردید ،هیپوکام

هموژنیزه گردید و پس از سانتریفیوژ ،مایع رویی و سرم تا زمان
اندازهگیری میزان رتینوئیک اسید اهروش االیزا در دمای 80°C

ایان اسیاری از ژنها ،مورد توجه قرار گرفته اس .
تخمین زده میشود که رتینوئیک اسید میتواند رونویسی در
حدود  %15از کل ژنهای رمز کننده پروتئینها و  %23اسیدهای

نگهداری شد.
دادهها اا

ضروری اس

SPSS software, version 22 (SPSS Inc, Chicago, IL,

ریبونوکلیئیک غیر رمزگذار ( RNAها) را دو اراار یا ایشتر تغییر
12

) USAمورد ننالیز قرار گرفتند .در این تحقیق ،ارای اررسی وجود

دهد .رتینوئیک اسید در تنظیم اسکل

تفاوت معنادار این گروهها از نزمون  Two-way ANOVAو تس

ایان پروتئینهای الزم ارای عملکرد نورونهای االغ ،مثل

تکمیلی ( )Bonferroniاستفاده شد .دادهها اهصورت میانگین±انحراف

نوروترانسمیترها و گیرندههای ننها و ننزیمهای متااولیک ،و همچنین

معیار ،میانگین ارای هر گروه در نظر گرفته شدند .در تمامی مراحل

کانالهای یونی نقش دارد.

سلول ،القاء رشد عصبی و

13و14

رتینوئیک اسید گیرندههای اسیاری از فاکتورهای رشد از جمله

 P<0/05معنادار درنظر گرفته شد.

گیرنده  ،TNF-βگیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ( )EGFو گیرنده فاکتور

يافتهها

رشد مشتق از پدک

نلفا ( )PDGF-αرا القا میکند 7.عمل نن توس

گیرندههای هستهای انجام میشود که تنظیمکننده رونویسی

DNA

اه

عصبی از جمله ایماریهای مراوط اه نورونهای حرکتی ،نلزایمر،

رت های نر ،تح

تأریر تغییر سیکل شبانه روزی از  24ساع

 90دقیقه قرار میگیرد ( .)F=4/901 ،P=0/037تس

تکمیلی

انفرونی نشان داد که میزان رتینوئیک اسید سرمی در رتهای قرار
گرفته در معرض چراله تاریکی روشنایی  45/45دقیقه اهطور

اسکیزوفرنی هانتینگتون ،پارکینسون و افسردگی نقش دارد.

7و16

رتینوئیک اسید در تنظیم ریتم شبانه روزی نقش دارد و کمبود
ویتامین  Aااعا االتدل در عملوکرد ژن مراوط اه ساعو
حرکتوی

معنا دار ایش از رت های در معرض چراله تاریکی روشنایی 12/12

ایوولوژیکی و در نتیوجه االتدل در ریتوم روزانه فعالیو

ساعته اود .شرای شبیهسازی شده ایوزنی در مقایسه اا شرای جاذاه

میشوود 17.در پوستانداران اهدنبوال قورار گرفتون در معرض نور یوک
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 ANOVAدوطرفه نشان داد که میزان رتینوئیک اسید سرمی در

هستند 15.اشکال در سیگنالینگ رتینوئیک اسید در چندین ایماری
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جدول :1ميزان رتينوئيک اسيد سرمي و هيپوكامپ در رتهاي در معرض بيوزني شبيهسازي شده ( )Unloadingو چرخه تاريكي-روشنايي  45/45دقيقه
 45دقيقه تاريكي-روشنايي

بيوزني

 12دقيقه تاريكي-روشنايي
کنترل

%91±0/15

1/42±0/18

F=0/149

ایوزنی شبیهسازی شده

1/02±0/15

1/19±0/12

P =0/703

سرم (نانو گرم در ميلي
ليتر)

تغییرات سیکل شبانه روزی

*P=0/37

،

2/51±0/06

کنترل

هيپوكامپ (نانو گرم

2/37±0/05

ایوزنی شبیهسازی شده

بر100ميليگرم بافت در

F=4/901

2/52±0/05

F=0/004

2/66±0/05

P =0/952

ميليليتر)

تغییرات سیکل شبانه روزی

*دادهها اا ننالیز نماری ننوای دو طرفه تس

تکمیلی انفرونی ننالیز شد و اهصورت  Mean±Semگزارش شده اس  P<0/05 .معنادار در نظر گرفته میشود.

*،P=0/29

F=5/793

سری سیگنال اصری از طریق عصب اینایی ارسال میشوود که در

نور اا ارر ار شبکیه ااعا تغییر رتینوئیک اسید گردش الون مویشود.

تنظیم سیکل شبوانه روزی دالوال

موی کند .در طی این فورایند،

در مووشهایی کوه ایش از  48ساع

نگه داشوته

اکوسیوداسیون غیرقااول ارگش

رتوینوول اه رتینوئیک اسید

شدهاند ،کاهش سطح رتینوئیک اسید در پدسما قاال تشخیص اس .

دهیدروژناز

ALDH1A1

تاریکی مداوم منجر اه کاهش سطح گردش الون رتینوئیک اسید

نلدهید

توس

(Aldehyde

18

) Dehydrogenase 1 Family Member A1کاتالیز میشود .نشان
داده شده اس

که قرا ر گرفتن ااف

افزایش سنتز رتینوئیک اسید می شود.
در شرای

ای وزنی الون اه سم

شبکیه در معرض نور ااعا
8

ااعا افزایش فشار الون در اندام های فوقانی می شود و همچنین
در شرای

ای وزنی می زان فاکتورهای التهاای افزایش می یااد

انااراین فضانوردان در معرض انواع استرس ها قرار می گیرند.
نشان داده شده اس

میشود که اا نتایج مطالعه ما همخوانی دارد.

که رتینوئیک اسید اه طور چشمگیری ااعا

کاهش التهاب راه هوایی از طوریق مهار تمو ایز و یا عملکرد

Th2

و  Th17موی شوود .انااراین ،ارورات درموانی االقوه ای در اوهبود
التهاب مجاری هوایی در ایماران نسم دارد.

19

همو چنین رتینوئیک اسید ااعا کاهش است و رس اکسیداتیو و
مهار فعال شدن پدک ها و کو اهش الو تهاب می شود.

و هیپوکام

گروهی که در معرض روشنایی-تاریکی  12/12ساع

قرار داشتند میتواند اه این دلیل ااشد که در تمام رتها ،نمونهگیری
در صبح صورت گرف

و این گروه پیش از نمونهگیری  12ساع

تاریکی را تجراه کردند در حالیکه حیوانات گروه  45/45دقیقه
روشنایی-تاریکی در این مدت ایشتر در روشنایی اودهاند.
نتیجهگیری :اه نظر میرسد که میزان رتینوئیک اسید در سرم و
متارر از تغییر سیکل شبانه روزی اس

و ایوزنی تاریری ار

نن ندارد.
سپاسگزاری :این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی تح

عنوان "ارر

TGF-b1

ایوزنی شبیهسازی شده و چراله روشنایی-تاریکی کوتاه مدت ار

و افزایش ایان عوامل ضد التهاای از جم له  IL-10ااعا کاهش

میزان رتینوئیک اسید در موش صحرایی" مصوب کمیته تحقیقات

فعال نن

دانشجویی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش اه

23

شومواره  594295مویااشد کوه که اا حومای

مؤسسه مولی توسوعوه

تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) معاون

تحقیقات و فناوری

التهاب اپیدیدیم موش می شود 22 .ویتامین  Aو متااولی

یعنی رتینوئیک اسید دارای اررات ننتی اکسیدانی می ااشد.

مشاهدات پیشین افزایش در س و نتز رتینوئیک اسید اه واسطه نور
را نشو ان داده اس  ،پدیوده ای که محدود اه چشم اس .

8
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وزارت اهداش  ،درمان و نموزش پزشکی اجرا شده اس .
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رتینوئیک اسید اا کاهش ایان سیتوکین های التهاای مثل

در رتهایی که در معرض چراله شبانه روزی 45/45دقیقه

قرار داشتند افزایش نشان داد .ااال اودن سطح رتینوئیک اسید در سرم

هیپوکام
20و 21

6

در مطالعه ما سطح رتینوئیک اسید هم در سرم و هم در
هیپوکام

مغز سوق پیدا می کند که

در تاریکی راا
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رتینوئیک اسید در سرم و هیپوکامپ موش صحرایی
میزانDizgah.M.,
کوتاه مدت برetتاریكی
Mirzaii
al. -اثر بیوزنی شبیهسازی شده و چرخه روشنایی
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The effect of simulated weightlessness and short-term light-dark cycle

on retinoic acid levels in serum and hippocampus of rats
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Background: spacecrafts rotate around the Earth every 90 minutes, so the 24hour cycle turns to 90 minutes. Retinoic acid, an active metabolite of vitamin A,
plays a role in regulating the circadian rhythm and its deficiency can impair the
biological clock function and consequently impair the circadian rhythm of
locomotor activity . The goal of the study was to assay the effects of simulated
spaceship conditions on serum and hippocampal retinoic acid levels in rats .
Methods: The tail-hanging, hindleg-weightlessness rat model was applied to
mimic the microgravity conditions from June to September 2017 in the zoo of t he
Aja University of Medical Sciences. Thirty-two male Wistar rats weighing 200250 gr/in an experimental study were randomly assigned into 4 groups (n=8): 1)
control animals with 12/12 h day-night rotation, 2) animals with 12/12 h daynight rotation under 14 days unloading, 3) control animals with 45/45 min daynight cycle, and 4) animals with 45/45 min day-night cycle under 14 days
unloading. At the termination of the simulation step, rats were anesthetized, and
blood samples were collected and the entire brain was removed and each brain
was segmented into Hippocampus. ELISA assays were used to detect retinoic
acid in the serum and homogenized hippocampus. Data were statistically assayed
using two-way ANOVA and Bonferroni as a post hoc test. P<0.05 was considered
significant.
Results: The circadian cycle of 45 /45 min compared to the 12 /12 h dark cycle
increased the levels of retinoic acid in serum (F=4.901, P=0.037) and

[ Downloaded from tumj.tums.ac.ir on 2022-12-03 ]

hippocampus (F=5.793, P=0.029) in rats. But simulated weightlessness had no
effect on retinoic acid content in serum (F=0.149, P=0.703) and hippocampus
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(F=0.004, P=0.952) .
Conclusion: It seems that retinoic acid content in serum and hippocampus is
affected by circadian cycle change, and weightlessness has not affect.
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