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ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﺷﻤﺎرﻩ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ:

ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﺪت زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﻳﮏ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﺗﻘﻠﺐ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد ﺁزاد اﺳﺖ!
ﺳﻮال اول ) 4اﻣﺘﻴﺎز( -در ﺳﺎل  2004ﻧﺠﻔﯽ و ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻴﺎن ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﺷﻨﺎﮔﺮ در ﺷﺎرﻩ
ﯼ ﮔﺮان رو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ] ) .[ PHYSICAL REVIEW E 69 (2004در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﻨﺎﮔﺮ از  3ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﯼ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دو ﺑﺎزو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ( ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻃﻮل ﺑﺎزو هﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺒﺴﻂ  Lو در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻘﺒﺾ  L - eاﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ دورﻩ اﯼ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎزوﯼ
ﭼﭗ ،اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎزوﯼ راﺳﺖ ،اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزوﯼ ﭼﭗ و ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزوﯼ راﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ
اﺻﻄﮑﺎﮎ ﮔﺮان روﯼ ﺑﺮاﯼ هﺮ ﻳﮏ از ﮔﻠﻮﻟﻪ هﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از هﻢ دور هﺴﺘﻨﺪ )اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزوﯼ راﺑﻂ( ﻳﺎ در ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ  ζ0اﺳﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دو ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﮏ
هﺴﺘﻨﺪ )اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎزوﯼ راﺑﻂ( و در ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﮑﺎﮎ ﮔﺮان روﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻧﻬﺎ
 ζ < 2 ζ0اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزوهﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ  uﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ را در هﺮ ﻳﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﯼ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻧﺸﺎن دهﻴﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﮔﺮ در ﻳﮏ دورﻩ ﯼ ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

ﺳﻮال دوم ) 4اﻣﺘﻴﺎز(  -وﻇﻴﻔﻪ رﺳﺎﻧﺪن اﮐﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﯼ ﺑﺪن ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮن اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻘﺶ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻴﺪ و ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮐﺴﻴﮋن در ﺧﻮن ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و از ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﯼ
رﮔﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺗﺮاوش ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﻳﮏ ﻣﻮﻳﺮگ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻳﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  Lو ﺷﻌﺎع
 rو ﺗﺮاواﻳﯽ اﮐﺴﻴﮋن  Pﻣﺪل ﮐﻨﻴﺪ.
اﻟﻒ ( ﻧﺸﺎن دهﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮن در داﺧﻞ ﻣﻮﯼ رگ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﻠﻄﺖ اﮐﺴﻴﮋن در داﺧﻞ ﻣﻮﯼ رگ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﯽ و ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﯽ ) τ = r / (2 Pﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺁن در ﺧﺎرج ﻣﻴﺮﺳﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﻴﮋن در
ﺧﺎرج ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ب ( وﻟﯽ ﺧﻮن در ﻣﻮﯼ رگ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ .ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد داﺧﻞ ﻣﻮﯼ رگ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﮐﺴﻴﮋن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﯼ ﻣﺠﺎور ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  τدر داﺧﻞ ﻣﻮﯼ رگ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮن در ﻣﻮﯼ رگ را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﺮاﯼ ﻣﻮﯼ رﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل
 r = 4 µm ،L = 0.1 cmو  P = 3 µm/sﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ  v ≈ 400 µm/sﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺳﻮال ﺳﻮم ) 2اﻣﺘﻴﺎز(  -زوﺟﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ دارﻧﺪ .اﻳﻦ دو ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ ﺑﺎ هﻢ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ -دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ
اﻧﺪ ،ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ -دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻲ داﻧﻴﻢ هﺮ اﻧﺴﺎن  23ﺟﻔﺖ آﺮوﻣﻮزوم دارد آﻪ در هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ از هﺮ
ﺟﻔﺖ ﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ آﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دهﺪ .ﻳﻌﻨﻲ در هﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻳﻜﻲ از
آﺮوﻣﻮزوم هﺎﻳﻲ آﻪ از ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دهﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺟﻔﺖ آﺮوﻣﻮزوم
ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﻦ دوﻧﻔﺮ از آﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ
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