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Abstract
Background and Objectives: In recent years, new technologies have led
to produce a large amount of data and in the field of biology,
microarray technology has also dramatically developed. Meanwhile,
the Fisher test is used to compare the control group with two or more
experimental groups and also to detect the differentially expressed
genes. In this study, the false discovery rate was investigated in the
simultaneous Fisher and adjusted permutation hypothesis testing on
microarray data.
Methods: In this study, first, false discovery rate was computed
through the simulation study and selection of three different modes for
the samples of control group and experimental groups, then, these two
methods, were applied to 8799 genes related to brain cell of the 29 rats
(in three age groups of young, middle-aged, and aged), and the effect
of the process of brain aging, was investigated on increased
development of the Alzheimer disease.
Results: The results showed that the Fisher permutation methods
cannot control the false discovery rate, but the adjusted permutation
method works better and detects the significant differences more
accurately, therefore, the number of false positives decrease in the
second method.
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Conclusion: Considering the results of this study, use of the customary
methods such as the Fisher permutation test, which is the base of
analyzing biological data in many of the software, do not have suitable
efficiency in the large-scale data, including microarray data, and cannot
control the false discovery rate, whereas the justified permutation
method with better performance in false discovery rate leads to more
reliable results.
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نرخ کشف کاذب در آزمونفرض جایگشتی فیشر و جایگشتی تعدیلیافته همزمان بر
دادههای ریزآرایه
محسن صالحی*1

 ،اسحاق الماسی

2

1گروه آمار ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه

چکیده

قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :در سالهای اخیر ،فنآوریهای جدید منجر به تولید حجم انبوهی از دادهها

2گروه ریاضی ،دانشکده علوم پایه،

شده و در حوزه زیستی ،فناوری ریزآرایه نیز بهصورت چشمگیری توسعه یافته است .در این میان،

دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.

جهت مقایسه گروه کنترل با دو یا چند گروه آزمایشی ،همچنین یافتن ژنهایی با بیان متفاوت ،از
آزمون فیشر استفاده میشود .در این مطالعه نرخ کشف کاذب در آزمونفرض جایگشتی فیشر و
جایگشتی تعدیلیافته همزمان بر دادههای ریزآرایه بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه ،ابتدا با شبیهسازی و انتخاب سه حالت مختلف برای نمونههای
کنترل و آزمایشی ،نرخ کشف کاذب با استفاده از دو روش آزمون جایگشتی فیشر و جایگشتی
تعدیلیافته محاسبه گردید ،سپس این دو روش بر روی  8799ژن مربوط به سلول مغز  29موش
(در سه گروه سنی جوان ،میانسال و پیر) اعمال گردید و تأثیر فرآیند سن مغز بر افزایش ایجاد
بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد استفاده از روش آزمون جایگشتی فیشر ،نرخ کشف کاذب را نمیتواند
کنترل کند ،ولی روش جایگشتی تعدیلیافته بهتر عمل کرده و اختالفات واقعی معنیدار را
درستتر تشخیص میدهد؛ لذا مقدار  FPدر روش دوم کاهش خواهد یافت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،استفاده از روشهای مرسوم ازجمله آزمون جایگشتی

*نویسنده مسئول مکاتبات:
محسن صالحی؛ گروه آمار ،دانشکده
علوم پایه ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.

فیشر که مبنای تحلیل دادههای زیستی در بسیاری از نرمافزارها میباشد ،در دادههای بزرگ
مقیاس ،ازجمله دادههای ریزآرایه کارایی مطلوب را ندارد و نرخ کشف کاذب را نمیتواند
کنترل کند؛ درحالیکه روش جایگشتی تعدیلیافته با عملکرد بهتر در کنترل نرخ کشف کاذب،
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permutation hypothesis testing on microarray data.
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مقدمه

قابلمالحظهای به دست آورد (،Tibshirani ،Estorey ،Efron .)2

در سالهای اخیر ،فنآوریهای جدید منجر به تولید حجم انبوهی

 Zhaoو  Xie ،Panو همکاران روش جایگشتی را بهطور وسیعی

از دادهها شده است .در این میان و در حوزه زیستی ،فناوری

مورداستفاده قرار دادند ( .)3-5در همین راستا،Cui ،Xu ،Gao ،

ریزآرایه بهصورت چشمگیری توسعه یافته است .این فناوری

 Southworthو همکاران و  Pesarinو همکاران نیز روشهای

بستری را بهوجود آورده تا میزان بیان ژن برای هزاران ژن بهطور

معادل جایگشتی را به کار بردند ( .)6-10همچنین  Bensalو

همزمان و در شرایط مختلف اندازهگیری شود؛ بهعنوانمثال در

همکاران نشان دادند زمانیکه توزیع متغیرهای تصادفی نامتقارن

مقایسه سلولهای سرطانی و غیرسرطانی ،اگر تفاوت میزان بیان

باشد ،آزمون فرض چندگانه مطرح است ( .)11صالحی و

ژن برای یک ژن خاص معنیدار باشد ،میتوان نتیجه گرفت آن

همکاران با ارائه آماره صفر دیگری توانستند  -pمقدار را دقیقتر

ژن در ایجاد آن سرطان دخیل بوده است .با این مختصر توضیح،

برآورد کنند (.)12

میتوان فهمید چالش اصلی در تحلیل این دادهها ،حجم وسیعی از

نکته قابلتأمل این است که در برخی موارد محققین با بیش از دو

دادهها بوده است؛ بنابراین برای هریک از هزاران ژن موجود در

جامعه یا دو گروه مستقل روبرو میشوند؛ بهعنوان مثالBlalock ،

این دادهها ،تحلیل آماری مناسبی نیاز است تا بتوان تشخیص داد

برای بررسی تغییر بیان ژنها در بیماری آلزایمر ،دادههای

که آیا میزان بیان ژن در شرایط ذکرشده تغییر کرده است یا خیر؟

ریزآرایهای مربوط به سلول مغز یک نوع موش را در سه گروه

در ظاهر ،مسئله بهصورت یک آزمون فرض ساده است که در آن

سنی (جوان ،میانسال و پیر) گردآوری و میزان بیان  8799ژن را

فرض صفر ،فرض برابری میانگین بیان ژن در این دو گروه

برای آنها اندازهگیری کرد ()13؛ بنابراین لزوم روشهای مشابه با

میباشد .شاید در این حالت انجام یک آزمون  Zدو نمونهایی

آنچه در مورد دو گروه مستقل بیان شد ،در این دادههای بزرگ

مستقل برای هر ژن ،کافی بهنظر آید؛ اما از این نکته نباید غافل

مقیاس نیز احساس میشود .در این راستا تحقیقاتی توسط

شد که در دادههایی همچون دادههای ریزآرایه ،این نظریه وجود

 Die ،Blalockو  Zhaoو همکاران نیز صورت گرفت (.)15-13

دارد که تعداد زیادی از این ژنها بر ایجاد سرطان دخیل نیستند و

 ،Blalockیک غربالگری سه مرحلهای را برای کاهش تعداد

به همین دلیل استفاده مستقیم از روشهای مرسوم باعث

مقایسهها اعمال کرد ،سپس با استفاده از آزمون فیشر کالسیک،

خارجشدن خطا از کنترل میشود؛ لذا نکته کلیدی این است که

ژنهایی را که میزان بیان ژن در آنها بهصورت معنیداری تغییر

چگونه میتوان آماره مرجعی مثل توزیع صفر برای این آماره Z

کرده بود ،گزارش کرد .در ادامه صالحی و همکاران ،آماره

تعیین کرد تا براساس آن ،مقدار بحرانی را بتوان بهگونهای محاسبه

کرد که اگر تعدادی ژن در مجموعهای از ژنها دارای مقدار Z
بزرگتر از مقدار بحرانی باشند ،بتوان ادعا نمود آن تعداد ژن،
معنیدار بوده است .بر این مبنا ،هرچه این توزیع صفر دقیقتر
باشد ،نتیجه بهتری حاصل خواهد شد .در این راستا ،اغلب از
آزمونهای کالسیک و رایجی مانند آزمون تی و فیشر استفاده
میشود که این آزمونها محافظهکار هستند .بههمین دلیل

Efron

تعدیلیافته جایگشتی دیگری برای مقایسه چند گروه مستقل ارائه
دادند و تعمیمی از آن را مطرح کردند ( .)16صالحی و همکاران
ضمن محاسبه مقدار  -pدر دو روش جایگشتی مرسوم فیشر و
روش جایگشتی تعدیلیافته ،نرخ کشف کاذب ( )FDRرا در
آنها مورد مقایسه قرار دادند و عملکرد این دو روش را در
شناسایی درست ژنهای تأثیرگذار بررسی کردند.

روش بررسی

توزیع صفر مرجعی را از آماره  Zساخته که توزیع آن ،توزیع

در این مطالعه ،میزان شناسایی و کشف ژنهای مؤثر در بروز یک

صفر آماره  Zرا بهتر تقریب میزند و عملکرد آزمون را بهتر

بیماری ،هم از طریق شبیهسازی با نرمافزار  Rو هم با استفاده از

میکند ( Pan .)1آمارهای بر پایه روش جایگشتی از توزیع دو

داده واقعی بررسی شد.

نمونهای مستقل ارائه داد و این متد را در روشهای تحلیـل
معنـیداری ریـزآرایه و روش مدل آمیخته اعمال و نتایج
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برای شبیهسازی دادههای زیستی ،حالتهای مختلفی برای گروه

آزمون دیگری با فرمول:

کنترل و تعدادی گروه آزمایشگاهی در نظر گرفته شد که در این

)/ (k  1

مطالعه یک گروه کنترل و دو گروه آزمایشگاهی مدنظر قرار
گرفت .حالتهای دیگری نیز برای چند گروه آزمایشگاهی انجام

~ Fk 1,N 2 k

شد که نتایج مشابهی رقم زد .به این منظور 1000 ،ژن بهنحوی
تولید شد که  900ژن تحت فرض برابری میزان بیان ژن (فرض
صفر در آزمون فرض) و  100ژن با فرض عدم برابری میزان بیان
ژن (فرض مقابل در آزمون فرض) تولید شد .برای تولید ژنهایی
با میزان بیان یکسان نیز نمونههای تصادفی برای گروه کنترل و
گروههای آزمایشگاهی از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس
تولید شد.

یک یعنی

نرمال با میانگینهای به ترتیب

و

یکسان یک ،یعنی

و با واریانس

،


i

i 1

k

 ni

 X i (2) 

)i (1

) / ( N  2k

2
) i (l

 1)S

2

il

k

 (n
i 1 l 1

استفاده میشود که در آن هر نمونه به حجم
جایگشتدادن به دو زیر نمونه به حجمهای

و

تقسیم

میشود و برای هرکدام از زیر نمونهها میانگینها{ ) X i (1و
) } X i (2و واریانسها{ :

2
)i (1

Sو

2
)i (2

 } Sمحاسبه میگردد.

با استفاده از فرمول:
1
1
1



ni ni 1 ni 2

به دست آمد.
در هرکدام از روشها ،مقدار  ،-pنسبت تعداد دفعاتی است که
مقدار آمارههای آزمون مطرحشده پس از جایگشت در هر تکرار،

و

تولید شدند .برای تولید ژنهایی با میزان بیان نابرابر نیز خود این
میانگینها از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  ،4یعنی
به دست آمدند ( .)15برای یافتن ژنهایی با میزان بیان
ژن نابرابر ،از آمارههای آزمون متناسب با دو روش جایگشتی
مرسوم و جایگشتی تعدیلیافته استفاده شد.
آماره آزمون روش جایگشتی مرسوم ،شبیه به آماره آزمون فیشر
است

بیشتر از مقدار اولیهآمارههای فوق و پیش از جایگشت باشد
( .)2،10اگر  FPفرض صفر درستی باشد که بهغلط رد شده و TP

فرض صفر نادرستی باشد که بهغلط رد نشده است؛ بنابراین
FP
.
FDR 
FP  TP

برای انجام آزمون فرض ،دو مقدار  0/05و  0/03برای خطای
اسمی  αو تعداد جایگشت برای رسیدن به مقدار  -pمناسب،
 1000جایگشت در نظر گرفته شد .این شبیهسازی  1000مرتبه
تکرار شد و در هر بار تکرار مقادیر  FPو  TPاندازهگیری شدند.

آزمون فیشر از آمارهای با فرمول:
) X ) 2 / (k  1

برای هر مقدار خطای اسمی در نظر گرفتهشده ،از معدل رند شده

k

i.

 n (X
i

i 1
k ni

)  (X ij  X i . )2 / (N  k

F

i 1 j 1

و

به ترتیب تعداد گروههای

درگیر(گروههای کنترل و آزمایشگاهی) و تعداد کل نمونه در

مقادیر  FPو  TPدر این  1000بار تکرار ،جهت تعیین مقدار FDR

استفاده شد .در عمل ممکن است حجم نمونه در گروه کنترل و
گروههای آزمایشگاهی بهصورتهای متفاوتی در نظر گرفته شود.
برای بررسی کارایی این روش در حجمهای مختلف این نمونهها
نیز سه حالت مختلف برای حجم نمونه گروههای کنترل و

تمام گروهها میباشد .همچنین  ، X i .مقدار میانگین نمونه

آزمایشگاهی مدنظر قرار گرفت .)1( :حالت اول که در آن

جایگشت دادهشده در هر تکرار آزمایش و  ، Xمیانگین کل

تعداد نمونه در هر سه گروه کنترل و آزمایشگاهی برابر

نمونه است؛ درحالیکه در روش جایگشتی تعدیلیـافـتـه از آمـاره

باشـد ()2( )6 ،6 ،6؛ حـالـت دوم کـه در آن تعـداد نـمـونـه در دو
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k

 n (X

i

i 1

در ضمن در این آماره مقدار

تصادفی برای گروه کنترل و دو گروه آزمایشگاهی از توزیعهای

استفاده میکند که در آن

)

 n (X

پس از

در مقابل ،برای تولید ژنهایی با میزان بیان متفاوت ،نمونههای

∣ H 0 ~ Fk 1,N k

2

) ) X i (2

)i (1

k

i 1

F* 
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گروه آزمایشگاهی برابر باشد ( )3( ،)10 ،10 ،7؛ حالت سوم که

در هر سه نمودار روش  ،PPمقدار نرخ کشف کاذب را نزدیکتر

در آن تعداد نمونه در سه گروه مختلف متفاوت باشد

به مقدار اسمی خطای لحاظشده 0/05( ،که در نمودار با خطی

(.)12، 10 ،7

موازی محور افقی مشخص است) تخمین زده است .در ضمن

پسازآنکه مقادیر مشاهدات آزمون بر روی دو روش جایگشتی

تغییرات این مقادیر ،در روش  PPکمتر از روش  UPبوده و با

مرسوم و روش جایگشتی تعدیلیافته به دست آمد ،مقادیر  FPو

افزایش حجم نمونهها در گروه کنترل و گروههای آزمایشگاهی،

 TPبرای دو روش یادشده محاسبه و مقدار نرخ کشف کاذب در

این تغییرات کمتر نیز شدهاند .اعمال این روش در سطح خطای

هر دو روش اندازهگیری شد.

 0/03نیز نتایج مشابهی ایجاد کرده است .مقدار میانگین نرخ

دادههای واقعی در این مطالعه مربوط به فرآیند سن مغز و تأثیر آن

کشف کاذب برای این  1000تکرار ،برای روشهای  PPو ،UP

بر بیماری آلزایمر بود که توسط  Blalockو همکاران ( )5ارائه

در دو سطح خطای اسمی  0/05و  0/03در جدول شماره 1

گردید .در این مطالعه از نوعی موش نر در سه گروه سنی (جوان،

جمعآوری شد که تا نزدیکترین رقم صحیح نیز گرد شدند .در

میانسال و پیر) استفاده شد .سلول مغز این موشها پس از استخراج

این جدول ،زمانی که خطای اسمی  0/05و حجم نمونه برای

در یک محیط پاک و طی فرآیندی بهوسیله فناوری ریزآرایه

گروههای کنترل ،همچنین دو گروه آزمایشگاهی  6درنظر گرفته

بررسی و میزان بیان هزاران ژن در آنها اندازهگیری شد .در این

شد ،مقدار نرخ کشف کاذب برای دو روش  PPو  UPبه ترتیب

آزمایش 8799 ،ژن شناسایی و میزان بیان ژن در آنها به ترتیب

 0/067و  0/099به دست آمد که نشان میدهد مقدار نرخ کشف

برای  10 ،9و  10نمونه در هرگروه سنی اندازهگیری شد .در

کاذب در روش  PPنسبت به روش  ،UPبه مقدار اسمی خطای

مطالعه حاضر از نرمافزار ( RMAexpressبرای نرمالسازی

درنظر گرفتهشده  0/05نزدیکتر است .در همین سطح خطای

دادهها) استفاده شد .درنهایت ،دو روش جایگشتی تعدیلیافته و

اسمی و برای نمونههای ( 10 ،10 ،7بهترتیب مربوط به گروه

روش جایگشتی مرسوم روی این دادهها اعمال گردید.

کنترل و دو گروه آزمایشگاهی) ،مقدار نرخ کشف خطا برای دو
روش  PPو  UPبه ترتیب  0/065و  0/097بهدست آمد که نشان

یافتهها

میداد روش  PPدر مقایسه با روش  ،UPخطا را دقیقتر کنترل

نتایج شبیهسازی در شکل و جدول شماره  1آمده است.

میکند .در سطح خطای اسمی ،برای نمونههای  12 ،10 ،7در

در شکل و جدول شماره  UP ،1نمادی برای روش جایگشتی

گروه کنترل و دو گروه آزمایشگاهی ،نتایج مشابهی دیده شد که

مرسوم و  PPنمادی برای روش جایگشتی تعدیلیافته است .در

نشانگر عملکرد بهتر روش  PPنسبت به روش  UPبود .در سطح

شکل مقادیر  FDRبرای  1000تکرار در این آزمایش و در سطح

خطای اسمی  0/03نیز مشاهدات و محاسبات جدول شماره  1نشان

خطای اسمی 0/05 ،نشان داده شده است .همچنین ،نمودارهای ،1

داد نرخ کشف کاذب در روش  PPکمتر از روش  UPبوده و

 2و  3بهترتیب مقادیر  FDRرا برای نمونههای مختلف در

خطا را دقیقتر کنترل میکند.

گروههای کنترل و آزمایشگاهی ( )10 ،10 ، 7( ،)6 ،6 ،6و
( )12 ،10 ،7نمایش دادهاند.
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شکل :مقایسه مقادیر  FDRدر دو روش  PPو  UPبا  1000بار تکرار و به تفکیک نمونههای ( )10،10،7( ،)6،6،6و ()12 ،10 ،7
در گروه کنترل و دو گروه آزمایشگاهی.
خطای اسمی  0/05است.
جدول شماره  :1میانگین نرخ کشف کاذب در دو روش جایگشتی مرسوم و روش جایگشتی تعدیلیافته در  1000مرتبه تکرار آزمون
α

حجم نمونه
()6 ،6 ،6

0/05

()10 ،10 ،7
()12 ،10 ،7

α

روش

FP

TP

FDR

PP
UP
PP
UP
PP
UP

31

429

0/067

14

48

434

0/099

21

361

36

511

0/065

15

438

0/033

63

586

0/097

33

640

0/049

32

445

0/067

14

344

0/039

438

0/095

372

0/051

46

0/03

FP

TP

FDR

327

0/044
0/055

20

بر روی دادههای واقعی که مربوط به بیماری آلزایمر است نیز این دو روش پیادهسازی شده و مقدار
نرخ کشف کاذب برای دو روش  PPو  UPدر جدول آمده است.
جدول شماره  :2نرخ کشف کاذب در دو روش جایگشتی مرسوم و روش جایگشتی تعدیلیافته در دادههای بیماری آلزایمر
α

حجم نمونه

0/05

()10 ،10 ،9

روش

FP
78

TP
1031

FDR
0/070

UP

121

1176

0/093

PP

52

α
0/03

FP
39

TP
909

FDR
0/041

65

1033

0/059

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره سیزدهم ،شماره ششم ،شهریور 1398
International License Creative Commons Attribution License 4.0

نرخ کشف کاذب در آزمونفرض جایگشتی فیشر و جایگشتی تعدیلیافته همزمان بر دادههای ریزآرایه
...

محسن صالحی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بحث

درمجموع ژنهای گزارششده ،مشاهده کند؛ بنابراین بیان میکند

روشهای آمـاری بسـیاری وجـود دارد کـه مـیتـوان از آنهـا در

فاصله این عدد تا  233زیاد است Dai .و  )14( Charnigoبا

مقایسـه گــروه کنتــرل و چنــدین گـروه آزمایشــگاهی بهــره بــرد و

استفاده از غربالگری و آزمونهای مرسوم آماری 2860 ،ژن را در

اختالفات معنی دار را تشخیص داد ،ولی توجه به ایـن نکتـه بسـیار

بروز بیماری آلزایمر تشخیص دادند که نشان داد تعداد  FPدر این

حایز اهمیت است که به کار بـردن روشهـای سـنتی در دادههـای

روش و در سطح خطای اسمی  0/05و  0/03به ترتیب  297و 178

بزرگ مقیاس ازجمله دادههای ریزآرایه ،باعث میگردد تا خطا از

ژن بوده است .در مقابل ،با شبیهسازی نیز مشخص گردید روش

کنترل خارج شـود و ایـن امـر خـود منجـر بـه گـزارش اختالفـات

بهکار رفته در این مقاله ،این تعداد را در سطوح مختلف نمونه در

معنیداری میشود که بهواقع درست نبوده و لذا مقدار  FPافزایش

حدود  15عدد نشان میدهد که به مقدار مورد انتظار بسیار

مییابد (.)1

نزدیکتر است ،در ضمن مقدار نرخ کشف کاذب را نزدیک به

به لحاظ آماری ،یکی از دالیل مهم برای افزایش خطای

مقدار خطای اسمی  αتخمین میزند؛ بنابراین آزمون جایگشتی

تصمیمگیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تأثیر یک ژن در

تعدیلیافته ،با تخمین مناسب و دقیقتر مقدار معنیداری ،شرایطی

بروز یک بیماری که خود مبنای تحلیل بسیاری از نرمافزارها نیز

را پدید میآورد تا مقدار نرخ کشف کاذب را از روش سنتی و

است ،دقیق نبودن تخمین مقدار معنیداری در روشهای سنتی و

معمول بهتر کنترل کند .ازآنچه بحث شد میتوان نتیجه گرفت هر

در مقایسههایی با تعداد باال میباشد؛ بنابراین لزوم استفاده و

دو روش در شناسایی و تشخیص اختالفات معنیدار از یک

آشنایی با روشهای بهروزتر و کارآمدتر برای تحلیل چنین

مکانیسم ،یعنی محاسبه مقدار معنیداری استفاده میکنند .ولی

دادههایی بسیار حیاتی است ( .)12،16در این مقاله سعی گردید

تفاوت اصلی این دو روش در تخمین مقدار معنیداری است که

تفاوت آزمون فرض جایگشتی مرسوم فیشر با آزمون فرض

روش جایگشتی تعدیلیافته ،این مقدار را بسیار دقیقتر از روش

جایگشتی تعدیلیافته در تعیین نرخ کشف کاذب بررسی گردد؛

مرسوم فیشر تخمین میزند؛ لذا به نتایج آزمونها با اطمینان

چراکه این روش ،تخمین دقیقتری از مقدار معنیداری حاصل

بیشتری میتوان اعتماد کرد.

میکند و بهصورت مستقیم نیز در کاهش مقدار  FPو کنترل نرخ
کشف کاذب مؤثر است .در این مقاله ،نرخ کشف کاذب در

نتیجهگیری

مقایسه گروه کنترل و چندین گروه آزمایشگاهی و با استفاده از

نتایج شبیه سازی نشان داد روش جدید برای مقایسه گروه کنترل با

دو روش مطرحشده در مقاله موردبررسی قرار گرفت .در این

دو گروه آزمایشگاهی ،نرخ کشف کاذب را دقیقتر کنترل کـرده

راستا ،با اختیار سطوح مختلف برای خطای اسمی  αو تعیین نرخ

و این مقدار به مقدار اسمی خطای در نظـر گرفتـهشـده در آزمـون

کشف کاذب در هریک از دو روش مطرحشده ،نشان داده شد

نزدیکتر است .بـا توجـه بـه نتـایج بـهدسـتآمـده در شـبیهسـازی،

این نرخ در روش مرسوم و برای تعداد مقایسههای زیاد که معموالً

میتـوان انتظـار داشـت تعـداد  FPدر دادههـای واقعـی مربـوط بـه

در دادههای بزرگ مقیاس رخ میدهد ،با ضعف همراه است.

بیماری آلزایمر که از روش  PPبهدست آمده ،کمتـر باشـد و ایـن

 )13( Blalockبرای مقایسه  8799ژن موردبررسی در روند

روش ،نرخ کشف کاذب را در سطح اسمی خطای  0/05دقیـقتـر

افزایش سن مغز و تأثیر آن بر بیماری آلزایمر ،روش غربالگری را

از روش  UPکنترل میکند.

برمبنای آزمون فیشر مرسوم به کار برد تا تعداد مقایسهها را به
 1985مقایسه کاهش دهد و بتواند نرخ کشف کاذب را کنترل

تشکر و قدردانی

کند Blalock .در سطح خطای اسمی کمتر از مقدار تقریبی ،0/03

بدینوسیله نویسندگان برخود الزم میدانند تا از نظرهای سردبیر و

تعداد  FPرا عدد  233گزارش کرد و اذعان داشت برای کنترل

داوران مقاله که موجب شد این مقاله بهبود پیدا کند تقدیر و

نـرخ کـشـف کـاذب ،انـتظـار داشـتـه اسـت تـا تنهـا  50عـدد FP

تشکر نمایند.
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 از دانشگاه کنتاکی کمالEric Blalock و کمکهای فکری

همچنین از کمکهای فکری استاد برجسته دانشگاه صنعتی

.تشکر را داریم

 و از اطالعاتKerrie Mengersen  سرکار خانم،کویزلند استرالیا
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