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در بیشـرت موقعیت هـای عملـی تصمیـامت بـر اسـاس کمیت هایی 

گرفتـه می شـود کـه منی تـوان آن هـا را بـه طـور مسـتقیم مشـاهده 

منـود. ایـن کمیت هـا بـه متغیرهـای مکنون۱ مشـهورند. هـر مدلـی 

کـه یـک سـاختار پنهـان را بـه یک سـاختار مشـاهده شـده مربوط 

کنـد، مـدل  متغییر مکنـون ۲ نـام دارد (۳). چون متغییرهـای مکنون 

در حـوزه هـای علمـی مختلف مـورد مطالعه می باشـند، مدل های 

دارنـد.  کاربـرد  علـوم  مختلـف  هـای  در حـوزه  مکنـون  متغییـر  

متغیرهـای پنهـان یـا مکنـون در روانشناسـی توانایـی، صفـات و 

نگـرش، در بازاریابـی قـدرت خریـد، در زیسـت شناسـی کیفیـت 

زندگـی یـا زمینـه ی یـک بیـامری خـاص می باشـند.

در آمـار متغیـر مکنـون متغیـری اسـت کـه مسـتقیامً مشـاهده 

منی شـود امـا بـه وسـیله ی اعامل مدل هـای آماری و ریاضـی۳ روی 

داده هـای مشـاهده شـده قابـل اسـتنباط می باشـند. 

ایـن پژوهـش روشـی را بـرای تحلیل ویژگی های دسـته هـای از ژن ها که اثر مشـخصی روی یک بیـامری یا اختالل  چکیـده/

دارنـد، معرفـی می کنـد. در ایـن روش از نظریـه ی سـؤال پاسـخ در بـرآورد پارامرتهـای ژن و همچنیـن پارامـرت اسـتعداد یـا 

زمینـه ی فـرد اسـتفاده می شـود. نحـوه ی عملـی بـرآورد پارامرتهای ژن و فرد از طریق داده های شـبیه سـازی شـده نشـان 

داده شـده اسـت. خروجـی نهایـی نـرم افـزار مقادیـر عـددی پارامرتهـا می باشـد کـه می توانـد در تهیـه ی بانـک ژن و پیش 

بینـی فعـال سـازی ژن هـا توسـط افـراد بـا زمینه های مختلـف مورد اسـتفاده قـرار گیرد.
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مکنـون  صفتـی  کـه  اسـت  یـن  ا بـر  فـرض  مـدل  یـن  ا در 

صـورت  بـه  اسـت،  (پیوسـته)  کمـی  دیـر  مقا رای  دا کـه 

ده  اسـتفا می گـذارد.  تأثیـر  د  فـرا ا پاسـخ  روی  مسـتقیم 

در  پاسـخ  سـؤال  نظریـه ی  مختلـف  مدل هـای  ز  ا
۱۱ ژنتیکـی گیرشناسـی  همـه  و   ۱۰ رفتـاری ژنتیـک  حـوزه ی 

ربردهـای  کا ز  ا یکـی   . (۵ ) اسـت  مناسـب  و  سـودمند 

لعـات  مطا در  پاسـخ  ل  سـؤا مختلـف  مدل هـای  مهـم 

سـطح  کـردن  مشـخص  در  آن هـا  ز  ا سـتفاده  ا ژنتیـک 

ربردپذیـری   . تعمیـم پذیـری و کا (۱۴ بیـان ژن هـا اسـت (

د  یـی کـه تعـدا د بـاال– جا بعـا نیـم رخ کلـی بیـان ژن بـا ا

د  تعـدا بـل  مقا در  هسـتند  ژن هـا  هـامن  کـه  متغیرهـا 

اسـت-  بیشـرت  خیلـی  منونه هـا  هـامن  یـا  مشـاهدات 
 ۱۲ منظـم یـش  آرا تحلیل هـای  اصلـی  چالش هـای  ز  ا یکـی 

را  قدرمتنـدی  رویکـرد  پاسـخ  ل  سـؤا مـدل  کـه  اسـت 

. (۱۴ ) می دهـد  ئـه  را ا یـی  ها ده  دا چنیـن  تحلیـل  ی  بـرا

ژن هـای  تشـخیص  منظـور  بـه  پاسـخ  ل  سـؤا نظریـه ی  از 

. (۱۶ ) نـد  کرده ا ده  اسـتفا غالـب 

مدل سؤال پاسخ
ل  سـؤا ی  ل هـا مد مکنـون  متغیـر  ی  ل هـا مد ز  ا یکـی 

ل  سـؤا یـه ی  نظر بـر  مبتنـی  کـه  شـند  می با سـخ  پا

 . رد ا د سـی  سا ا مفروضـه ی  و  د یـه  نظر یـن  ا  . نـد ا سـخ  پا

نـد  می توا  ۱ ۳ یتـم آ هـر  ر  د نـی  آزمود عملکـرد   ( لـف ا

ت  صفـا کـه  مـل  عوا ز  ا ی  ا عـه  مجمو وسـیله ی  بـه 

بینـی  پیـش   ، می شـود میـده  نا مکنـون  ت  صفـا یـا 

عملکـرد  ن  میـا بطـه  را  ( ب و  شـود  ه  د ا د توضیـح  و 

نـی در یـک آیتـم بـه وسـیله یک تابـع تکنوا افزایشـی  آزمود

کـه تابـع ویـژه آیتـم یا خـم ویـژه آیتم نامیـده می شـود، قابل 

متغیـر  یـک  بـودن  مکنـون  بـرای  ای  ویـژه  رشایـط  البتـه 

آن  بـه  پرداخـنت  قصـد  لـه  مقا ایـن  در  کـه  دارد  وجـود 

آن هـا  هـدف  کـه  آمـاری  ریاضـی  هـای  مـدل   .(۴ نیسـت(

متغیـره  طریـق  از  شـده  مشـاهده  متغیرهـای  توضیـح 

هـای مکنـون اسـت بـه مـدل هـای متغیـر مکنـون ریاضـی 

.(۴ انـد( معـروف  آمـاری 

نـوع متغیـر پنهـان و داده  بـر اسـاس  مــدل هـای مکنـون 

محسـوب  مـدل  ورودی هـای  کـه  شـده  مشـاهده  هـای 

ایـن  زیـر  جـدول  در  دارنـد.  مختلفـی  انـواع  می شـوند، 

اسـت. شـده  مشـخص  بنـدی  طبقـه 

ژنتیکـی۴ پژوهش هـای  در  مکنـون  متغیـر  مدل هـای  از 

شناسـایی  نیازمنـد  کـه  پیچیـده  بیامری هـای  بـه  مربـوط 

بیـامران،  مختلـف  هـای  گـروه  در  کـه  اسـت  ژن هایـی 

خوبـی  بـه  دارد،  متفاوتـی   هـای  فنوتیـپ۵  و  نشـانگان 

.(۱۷) اسـت  شـده  اسـتفاده 

بیـامران  بنـدی۶  بـه منظـور طبقـه  مــدل های  ایـن  تـا کنـون 

نشـانگان  بـرای  ژنتیکـی  مــدل های  آزمـون   ،(۲) مختلـف 

زیسـت  مطالعـات  و   (۱) سـازی۸  مقیـاس   ،(۷)۷ چندگانـه 

شـده  اسـتفاده  جانـوری  و  گیاهـی  سیسـتامتیک  شناسـی 

اسـت. 

۹ کاربردهـای  در سـایت مرکـز ملـی اطالعـات بیوتکنولـوژی

اسـت.  شـده  ذکـر  مکنـون  متغیـر  مدل هـای  از  زیـادی 

متغیـر  مدل هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  پاسـخ  سـؤال  مـدل 

شـناخته  نیـز  مکنـون  صفـت  تحلیـل  عنـوان  بـه  مکنـون 

کـه در مـدل  اسـت  آمـاری  از روش هـای  یکـی  و  می شـود 

توسـط  پیامیـش  هـای  داده  تحلیـل  و  روانشـناختی  سـازی 

می شـود.  گرفتـه  بـکار  روانسـنجان 

4 . Genetics
5 . Phenotype
6 . Classification
7 . Testing genetic models for multiple symptoms
8. Scaling
9. National Center for Biotechnology Information(http://www.ncbi.nlm. 
nih.gov)
10. Behavioral Genetics
11. Genetic epidemiology
12. Microarray
13. Item.

جدول ۱: طبقه بندی مدل های متغیر مکنون

برآورد اسـتعداد ژنی افراد در فعال سـازی ژنها

متغیر پنهان

پیوسته

گسسته

پیوسته

تحلیل عاملی 

تحلیل خصیصه مکنون (مدل سؤال 
پاسخ )

گسسته

تحلیل متغیر پنهان 

تحلیل کالس پنهان 
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فعـال۱۹و یـا نشـان دهنـده ی درجـه ای از فعالیت باشـد که از 

نظـر شـدت در طبقات مختلف قـرار می گیرنـد و بنابراین  امکان 

اسـتفاده از نظریـه سـوال پاسـخ بـرای داده هـای آن ژن۲۰مهیـا 

می شـود.

کـه  پاسـخی  عنـوان  بـه   ۲۱ بیـان سـطح  صـورت   یـن  ا در 

تعریـف  خـاص  ژن  یـک  بـه  خـاص  بیولوژیکـی  منونـه 

(ویژگی هـا)ی  رامرتهـا  پا رای  دا ژن هـا  می شـود. 

شـوند.  رد  وا مـدل  در  یـد  با کـه  می باشـند  خـود  خـاص 

تحلیـل  بـرای  پاسـخ  ل  سـؤا روش  حـارض  پژوهـش  در 

ننـد  می توا کـه  ژن هـا  ز  ا مجموعـه  یـک  ویژگی هـای 

لعـه  مطا باشـد،  شـته  دا تأثیـر  خـاص  بیـامری  یـک  در 

. د می شـو

تابع سؤال پاسخ۲۲
تابـع سـؤال پاسـخ بـر مبنـای مدل هایـی اسـت کـه احتـامل 

پارامرتهـای  از  تابعـی  عنـوان  بـه  را  آیتـم  یـک  بـه  پاسـخ 

سـؤال  مدل هـای  می کنـد.  بـرآورد  فـرد  زمینـه ی  و  آیتـم 

بـر  دارد.  مختلفـی  نـواع  ا آیتـم  نـوع  بـه  توجـه  بـا  پاسـخ 

می شـود.  ترسـیم  پاسـخ  سـؤال  منحنـی  توابـع  ایـن  اسـاس 

مدلـی کـه در ادامـه توضیـح داده خواهـد شـد مـدل تـک 

هـر  آن  در  کـه  اسـت  پارامـرتی۲۳  چهـار  لجسـتیک  بعـد 

آیتـم دارای دو طبقـه پاسـخ۲۴ (فعـال و نـا فعـال) اسـت. 
در  موجـود  پارامرتهـای  بیشـرتین  مـرتی  را  پـا  چهـار  مـدل 
در  اسـت.  دارا  را  پاسـخ  سـؤال  مختلـف  هـای  مـدل  بیـن 
پارامـرتی  مایشـی  آز  انجـام  و  سـازی  شـبیه  کار  ادامـه 
مـدل  طریـق  از  آن هـا  پارامرتهـا  بـرآورد  و  ژن هـا  کـردن 

انجـام خواهـد شـد. پارامـرتی  سـه 

برای روشـن شـدن موضوع فرض می کنیم K جامعه ی مورد مطالعه 

توصیـف اسـت (۶). ایـن تابـع مشـخص می کنـد کـه هـر چـه 

سـطح صفـت در آزمودنـی باالتـر رود پاسـخ مثبت بـه محرک 

نیـز افزایـش پیـدا می کنـد. مدل هـای سـؤال پاسـخ بـر مبنـای 

مجموعـه ای از متغیرهـا، بـه نـام آیتـم بنـا می شـوند. 

بـه دو موضـوع  پاسـخ  بنابرایـن مسـئله در مدل هـای سـؤال 

اصلـی مربـوط می شـود، یکی آزمودنـی (مانند انسـان، حیوان 

و یـا گیـاه) و دیگـر آیتـم (ماننـد سـؤال، ژن و یـا یـک تکلیف 

یـک  آموزشی۱۴سـؤاالت  گیـری  انـدازه  حـوزه ی  مشـخص).در 

آزمـون و افـرادی کـه بـه سـؤاالت پاسـخ می دهنـد بـه ترتیـب 

مـی دهنـد. در  تشـکیل  را  مطالعـه  آزمودنی هـای  و  آیتم هـا 

زیسـت شناسـی مولکولـی و ژنتیـک۱۵، ژن هـای موثـر در یـک 

بیـامری و منونـه های زیسـتی، آیتم هـا و آزمودنی هـای مدل اند. 

آزمودنی هـا و آیتم هـای موجـود در یـک مطالعـه پارامرتهـای 

خـاص خـود را دارند.

 بـر اسـاس ایـن پارامرتهـا بـرای هـر آیتـم می تـوان تابـع ویژه 

آن را ترسـیم منـود بـه طـوری کـه بـر اسـاس آن احتـامل ظهور 

و بـروز صفـت در آزمودنی هـای مختلـف مشـخص می شـود. 

تابـع  هـامن  آیتـم  ویـژه ی  تابـع  آموزشـی  گیـری  انـدازه  در 

ویـژه ی سـؤال اسـت کـه بـر اسـاس آن احتـامل پاسـخ صحیـح 

بـه یـک سـؤال بـرای آزمودنی هـای مختلـف بـا سـطح توانایی 

می شـود.  تعییـن  متفـاوت 

در مطالعـات بازاریابـی تابـع ویـژه ی آیتـم سـطح دانـش فـرد 

محصـول  آن  خریـد  احتـامل  محصـول خـاص،  یـک  مـورد  در 

و  مولکولـی  شناسـی  زیسـت  می کنـد.در  مشـخص  را  خـاص 

ژنتیـک بـر اسـاس تابـع ویـژه ی ژن می تـوان احتـامل روشـن 

شـدن ژن را برای افراد با زمینه و اسـتعداد متفاوت نشـان دهد(۱۵). 

مزیت اسـتفاده از مدل های سـؤال پاسـخ تنها به مشـخص ساخنت

رابطـه ی احتاملـی بیـن آیتم ها و آزمودنی ها محدود منی شـود. 

مـدل نیـز  ایـن  تحـت  آزمودنی هـا  آیتم هـا و  پارامـرت  بـرآورد 

آن هـا کمـک منایـد. بـه مطالعـه ی  می توانـد 

از  ای  مجموعـه  طریـق  از  می تـوان  مثـال  عنـوان  بـه   

ژن ها،زمینـه۱۶  یـا اسـتعداد۱۷  یـک فـرد در یـک بیـامری خـاص 

ابتـال بـه آن بیـامری اسـت،  را کـه نشـان دهنـده ی پتانسـیل 

سیسـتامتیک  مطالعـات  در  ایـن  بـر  عـالوه  منـود.  مشـخص 

جانـوری یـا گیاهـی می تـوان احتـامل بـروز یک صفـت خاص، 

یـا درجاتـی از آن را بررسـی کـرد.در ایـن مثـال آیتم هـا هامن 

غیـر  یـا  فعـال۱۸   می توانـد  آن هـا  پاسـخ  و  هسـتند  ژن هـا 

14. Educational measurement
15. Molecular Biology and Genetics
16. Predisposition
17. Talent
18. Active
19. Inactive
20. Gene expression
21. Expression level
22.  Item response function
23. Unidimensional
24. Response category.

محمـد حسـین رضغامی،  فرحناز قامئـی،  فاطمه قامئی
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شکل ۱

اسـت کـه   S بـه شـکل  داده شـده  نشـان  ژن  ویژگـی  منحنـی 

مـکان یـا جایگاه آن و شـیب آن توسـط پارامرتهای ژن مشـخص 

می شـود. از آنجـا کـه رابطه ی تکنـوا افزایشـی از پیش فرض های 

اسـتفاده از مدل هـای سـؤال پاسـخ اسـت، شـیب منحنـی aiباید 

بزرگ تـر یـا مسـاوی صفـر باشـد. داشـنت شـیب مثبـت بـه ایـن 

معنـا اسـت کـه احتـامل فعـال (روشـن) بـودن ژن در افـراد بـا 

اسـتعداد و زمینه ی بیشـرت، باالتر اسـت. زمانی که مقدار شـیب 

برابـر صفـر اسـت بـر اسـاس تابع ۱:

(۲) 

ثابـت اسـت یعنـی ژن iدخالتی در  jkƟ ایـن احتـامل بـرای متـام

وقـوع بیـامری مـورد مطالعـه نـدارد. ممکن اسـت مقدار شـیب 

منفـی باشـد در ایـن صـورت بـا افزایـش اسـتعداد فـرد، احتامل 

روشـن بـودن ژن کاهـش می یابـد (۱۶).

شـاید پارامـرت biمهم تریـن پارامـرت در بیـن چهـار پارامـرت باشـد. 

هـر چـه مقـدار ایـن پارامرت بزرگ تـر باشـد، احتامل فعال شـدن 

آن توسـط یـک فـرد معیـن کمـرت اسـت. ایـن نتیجـه گیـری تنهـا 

ϒiبـه ترتیب  بـرای شـیب های مثبـت صـادق اسـت. پارامرت Ci و

بیانگـر احتـامل فعـال شـدن ژن در فـردی بـا اسـتعداد بسـیار 

پاییـن و عـدم فعـال شـدن ژن در فـردی بـا اسـتعداد بسـیار باال 

 .(۸) می باشـند 

تک بعدی بودن و اسـتقالل موضعی۲۵
یـک مفروضـه ی مشـرتک مـدل هـای تـک بعـد سـؤال پاسـخ آن 

اسـت کـه فقـط یـک اسـتعداد یـا زمینـه بـه وسـیله ی مجموعـه 

داریـم کـه در هـر کـدام از ایـن جوامـع n ژن یکسـان مـورد تحلیل 

قـرار می گیرنـد. در هـر یـک از K جامعـه Nkفـرد قـرار دارد. تابـع 

سـؤال پاسـخ بـر اسـاس مـدل چهـار پارامـرتی لجسـتیک بـه صورت 

زیـر اسـت (۱۶):

در این مدل 

• i= ۱,۲,….,n ، j= ۱,۲,….,Nk و k=۱,۲,….,K

• زیتـا  نشـان دهنـده ی پارامرتهـای آیتـم اسـت کـه در برگیرنـده ی 

شـیب ژن (αi)، پارامـرت موقعیـت ژن (bi)، پارامـرت مینیمـم مقـدار 

فعالیـت ژن(ci) و پارامـرت ماکزیمـم مقـدار فعالیـت ژن ()  اسـت.

• Uijk نشـان دهنـده ی متغییـری دو وجهـی اسـت کـه تنهـا مقادیر 

یـک و صفـر را می گیـرد. یـک بـه ایـن معنی اسـت کـه ژن i در فرد 

j  کـه متعلـق بـه جامعه یk  اسـت فعال می باشـد و مقـدار صفر به 

این معنی اسـت که ژن i در فرد j  که متعلق به جامعه ی k  اسـت 

نا فعال اسـت.

• نشان دهنده ی زمینه و استعداد فرد J ام در جامعه ی kام است.

• bi پارامـرت موقعیـت ژن اسـت کـه در هـامن مقیـاس زمینـه فـرد 
قـرار دارد.ایـن پارامـرت سـختی فعـال شـدن ژن را نشـان می دهـد.

پارامرت شیب یا متایز ژن i است. αi •

• ci ارزش ایـن مقـدار بیانگـر فعال بودن ژنi برای کسـی اسـت که 

در زمینـه و اسـتعداد بسـیار پایینـی برای بروز بیـامری دارد. به این 

پارامـرت عـرض از مبـدا نیز گفته می شـود.

• ارزش ایـن مقـدار بیانگـر نافعال بودن ژن i برای کسـی اسـت که 

اسـتعداد و زمینه ی بسـیار قوی در بروز بیـامری دارد. 

• D مقـدار مقیـاس اسـت کـه ارزش عددی آن برابر ۱٫۷ می باشـد و 

سـبب تبدیـل نتایج تابع لجسـتیک بـه تابع اجایو نرمال می شـود.

• N تعداد افراد حارض در مطالعه می باشد.

پارامرتها در تابع سؤال پاسخ

افزایـش  بـا  کـه  اسـت  ایـن  پاسـخ  سـؤال  تابـع  اساسـی  فـرض 

ژن  یـک  فعالیـت  و  بـروز  امـکان  فـردی  زمینـه ی  و  اسـتعداد 

افزایـش پیـدا می کنـد. رابطـه ی احتـامل فعـال (روشـن) بـودن 

ژن بـا توجـه بـه پارامرتهـای ژن و اسـتعداد افـراد در ICC زیـر 

نشـان داده شـده اسـت. 

25. Local independency.

برآورد اسـتعداد ژنی افراد در فعال سـازی ژنها
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بـه ایـن نظریـه تفـاوت منی کنـد اسـتعداد فـرد (بـه عنـوان مثال 

کـدام  طریـق  از  بیـامری)  یـک  بـه  ابتـال  بـرای  فـرد  اسـتعداد 

مجموعـه ژن (مجموعـه ژن هـای مرتبـط به یک بیـامری) اندازه 

گیـری مـی شـود. مقـدار ایـن اسـتعداد از طریق هـر مجموعه ای 

یکسـان است.

نامعین بودن۲۷ مقیاس اندازه گیری

بـا توجـه بـه این کـه زمینه ی فردی مقـداری بین منفـی بینهایت 

تـا مثبـت بـی نهایـت دارد باید مقیـاس و واحدی مشـخص برای 

آن در نظـر گرفـت تـا نامعیـن بودن حذف شـود. زمانـی که تنها 

یـک جامعـه مـورد انـدازه گیـری اسـت مقیـاس انـدازه گیـری با 

توجـه به میانگین و انحراف اسـتاندار صفـت در جامعه تعریف 

میشـود. زمانـی کـه جوامـع مختلـف مقایسـه می شـوند یکی از 

جوامـع بـه عنـوان جامعـه ی مرکـزی و مرجـع در نظـر گرفتـه 

می شـود و سـایر جوامـع بـا ایـن جامعـه مقایسـه می شـوند. بـه 

عنـوان مثـال جامعـه ی افـراد سـامل می توانـد جامعـه ی مرجـع 

باشـد و سـایر جامعـه هـای بیامر بـا این جامعه مقایسـه شـوند 

 .(۱۱)

برآورد پارامرتهای مـدل
بـرآورد  پاسـخ  سـؤال  نظریـه ی  در  مراحـل  مهم تریـن  از  یکـی 

پارامرتهـای ژن هـای مختلـف و زمینـه ی فـردی منونـه ی زیسـتی 

اسـت. در مدل هـای سـؤال پاسـخ معمـوال پارامرتهـای آیتـم از 

طریـق روش بیشـینه درسـت منــایی بـرآورد می شـود. رایج ترین 

بیشـینه درسـت  الـف)  از:  اسـتفاده عبارتنـد  مـورد  روش هـای 

منــایی مشـرتک یـا همزمـان ب) بیشـینه درسـت منایـی کنـاری 

یـا حاشـیهای ج) بیشـینه درسـت منایـی رشطـی و اگـر اطالعـات 

پیشـین وجود داشـته باشـد می تـوان روش بیزی را برای بیشـینه 

درسـت منــایی همزمـان و بیشـینه درسـت منــایی حاشـیه ای 

بدسـت آورد (۱۰)

ژن هـا انـدازه گیری شـود. این مفروضـه به طور کامـل منی تواند 

بـرآورده شـود، چـرا که همـواره عواملـی وجود دارنـد که عالوه 

بـر اسـتعداد مـورد نظـر بـر ژن هاتاثیـر می گذارنـد. آنچـه برای 

برقـراری مناسـب مفروضـه تـک بعـدی بـودن در مجموعـه ای 

از داده هـای مربـوط بـه ژن هـا رضوری اسـت، حضـور عامل یا 

مؤلفـه ای غالـب اسـت کـه عملکـرد ژن را بـرای فـرد مشـخص 

می کنـد. بـه بیـان دیگـر تـک بعـدی بـودن به ایـن معنی اسـت 

کـه تنهـا عاملـی کـه باعـث می شـود  Uijk یـک یـا صفـر شـود، 

عامـل زمینـه ی فردی اسـت.

را  کـه عملکـرد ژن هـا  آزمودنی هـای مختلـف  اسـتعداد  وقتـی 

پاسـخ  باشـد،  برابـر  یکدیگـر  بـا  می دهنـد،  قـرار  تأثیـر  تحـت 

آزمودنی هـا بـه هـر زوجـی از ژن ها بـه لحاظ آماری ناهمبسـته 

باشـد.یعنی بعـد از بـه حسـاب آوردن زمینـه و اسـتعداد افـراد 

هیـچ رابطـه ای میـان پاسـخ آزمودنی هـا بـه ژن هـای مختلـف 

وجـود نخواهـد داشـت.

 بـه ایـن مفروضـه اسـتقالل موضعـی گوینـد. ایـن بـدان معنـی 

اسـت کـه اسـتعدادهای مشـخص شـده در مـدل، تنهـا عواملـی 

هسـتند که عملکرد آزمودنی را مشـخص می سـازد.این مجموعه 

اسـتعدادهای کامـل فضـای مکنـون را معرفـی می کننـد. وقتـی 

مفروضـه تـک بعـدی بـودن برقـرار اسـت، فضـای کامـل مکنون 

تنهـا عبـارت از یک اسـتعداد اسـت.

نامتغیر بودن۲۶ پارامرتها
بنـا بـر نظریه ی سـؤال پاسـخ، پارامرتهای ژن در بیـن گروه های 

مختلـف نامتغیـر اسـت. بـه بیـان دیگـر اگـر ایـن پارامرتهـا در 

گروه هـای منونـه مختلـف بـرآورد شـود، بایـد مقادیری یکسـانی 

داشـته باشـند. زیـرا بنـا بـر تعریـف، چنانچـه قسـمتی از خـم 

ویـژه ی ژن معلـوم باشـد می تـوان بقیه ی آن را کـه مقادیر مورد 

انتظـار اسـت را بـه دسـت آورد (۹).

وابسـته  می آیـد  بدسـت  ژن  بـرای  کـه  پارامرتهایـی  بنابرایـن   

بـه گـروه منونـه یـا آزمودنیهـای کـه پارامرتهـای از طریـق آن ها 

از  یکـی  ویژگـی  ایـن   .(۱۰) منی باشـد  اسـت،  شـده  بـرآورد 

مهمرتیـن مزیتهـای نظریـه ی سـؤال پاسـخ محسـوب می شـود 

(۱۱) و موجـب کاربردپذیـری بـاالی مدل های تحـت این نظریه 

 . ست ا

نامتغیـر بـودن نـه تنهـا بـرای پارامرتهـای ژن برقـرار اسـت بلکه 

در مـورد پارامـرت اسـتعداد آزمودنـی نیـز صادق اسـت. بـا توجه 
26. Invariance
27. Indeterminacy 

محمـد حسـین رضغامی،  فرحناز قامئـی،  فاطمه قامئی
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آزمایشـی در این مطالعه بر مبنای داده های شـبیه سـازی شـده، 

مـدل سـه پارامرتی اسـت. مقـدار پارامرت عـرض از مبدا بـرای متام 

ژن ها ۰٫۱ در نظر گرفته شـده اسـت.

بـر اسـاس جـدول بـاال نـرم افـزار داده هـای تصادفی مبتنی بـر توزیع 

مشـخص شـده تولید میکند.  ارزش نهایی پارامرتهای بدسـت آمده از 

طریـق نـرم افـزار بـرای ۱۰ ژن در جـدول زیر نشـان داده شـده اسـت. 

نـرم افـزار بعد از ۲۰۰۰ تکـرار۳۵، داده های خام مربوط بـه ۵۰۰۰ مورد 

منونـه کـه در واقـع الگوی پاسـخ آن ها به ۱۰ ژن مختلف اسـت را ارائه 

مختلـف  حالـت  سـه  اسـت  ممکـن  ژن هـا  پارامـرت  بـرآورد  در 
ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد الـف) پارامـرت ژن هـا معلـوم 

باشـد و هـدف بـرآورد پارامـرت اسـتعداد منونـه زیسـتی۲۸  باشـد 

بـوده و هـدف  پارامـرت اسـتعداد منونـه زیسـتی مشـخص  ب) 
بـرآورد پارامرتهـای ژن اسـت و ج) نـه پارامـرت ژن هـا و نه پارامرت 

اسـتعداد مشـخص اسـت. در بیشـرت مواقع پارامرت ژن ها و افراد هر دو 

نامشـخص اند و الزم اسـت این پارامرتها به طور همزمان برآورد شـوند. 

مطالعه ی شبیه سازی شده۲۹

ایـن بخـش متدولـوژی مطالعـه ی زمینـه و اسـتعداد فـرد و  در 

پارامـرتی کـردن۳۰ ژن هـا از طریـق داده هـای شـبیه سـازی شـده 

نشـان داده می شـود. ایـن مطالعـه به مـا کمک می کند تـا بتوانیم 

روند اسـتفاده از نظریه سـؤال پاسـخ در مطالعات زیسـت شناسی 

مولکولـی و ژنتیـک نشـان دهیـم. بـه منظـور انجـام مطالعـه ی 

شـبیه سـازی از مدل سـه پارامرتی سـؤال پاسـخ اسـتفاده می شـود. 

مـدل هـای دیگـر سـؤال پاسـخ ماننـد مـدل پاسـخ مـدرج۳۱ بـه 

دلیـل انطباقـی کـه بـا سـطوح بیـان ژن دارنـد، می تواننـد موضوع 

مطالعـات بعـدی باشـند. 

عـالوه بـر ایـن در صـورت دسرتسـی بـه داده هـای واقعـی مـی 

تـوان مطالعـه را بـا داده هـای واقعـی انجـام داد. اسـتفاده از 

سـایر مدل هـای سـؤال پاسـخ مخصوصـا مدل هـای چنـد بعـدی 

توانـد در مطالعـات بعـدی مـورد نظـر  پاسـخ۳۲ نیزمـی  سـؤال 

باشـد.  پژوهشـگران 

فـرض مـی کنیـم کلیـه ی اطالعـات موجود،آگاهـی از وضعیـت 

خامـوش یـا روشـن (صفر و یـک) بودن ۱۰ ژن مختلـف در ۵۰۰۰ 

نفـر اسـت کـه اسـتعداد و زمینـه آنهـا در روشـن و یـا خامـوش 

کـردن ژن هـا متفاوت اسـت. وضعیت خاموشـی یا روشـنی ژن به 

سـطح اسـتعداد افـراد وابسـته اسـت و یک رابطـه ی تکنـوا۳۳  در 

میـان آن هـا  وجـود دارد. بـرای دسـتیابی به این داده هـا می توان 

از نـرم افـزار  wingen (۱۳) اسـتفاده کـرد. این نرم افزار بر اسـاس 

ویژگی هـای گـروه منونـه و پارامرتهـای ژن، داده هـای خـام۳۴ را 

تولیـد مـی کند. 

توزیـع اسـتعداد گـروه منونـه در فعـال کـردن ژن و پارامرتهـای 

مربـوط بـه ژن هـا در جدول۱نشـان داده شـده اسـت.داده هـای 

نهایـی مبتنـی بر ایـن ویژگی ها بـا ۲۰۰۰ تکرار بدسـت آمده اند. 

هامنطـور کـه ذکـر شـد، مـدل در نظـر گرفتـه شـده بـرای انجـام 

28. biological salmple
29. Simulation study
30. paramerization
31. Graded response model
32. Multidimensional item response theory(MIRT)
33. Monotone
34. Raw score
35. Replication.

جـدول ۲: آمـاره هـای توصیفـی مربـوط بـه توزیـع اسـتعداد گـروه منونـه و پارامرت 
ژن ها

پارامرتهای بدست آمده از طریق نرم افزار برای ۱۰ ژن جدول ۳:

برآورد اسـتعداد ژنی افراد در فعال سـازی ژنها

تعداد

نوع توزیع

میانگین

انحراف استاندارد

گروه منونه

۵۰۰۰

نرمال

۰

۱

پارامرت دشواری

۱۰

نرمال

۰

۱

پارامرت شیب

۱۰

نرمال

۱

۰٫۲

پارمرت عرض از مبداپارامرت شیبپارمرتدشواریشامره ی ژن

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۰٫۳۸۶

-۰٫۱۶۶

-۱٫۴۰۸

۰٫۵۴۵

-۰٫۴۷۲

-۰٫۴۷۵

-۱٫۰۲۷

۰٫۵۵۷

۱٫۵۲۹

-۰٫۱۱۹

۱٫۲۴۹

۰٫۹۰۳

۰٫۶۱۷

۱٫۲۲۳

۱٫۰۱۲

۱٫۳۰۳

۱٫۳۷۹

۱٫۲۴

۰٫۷۳۸

۰٫۸۵۹

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲

۰٫۲
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شکل ۲:

بـرآورد شـوند. خروجـی  افـراد  پارامـرت ژن هـا و اسـتعداد  تـا 

بایلوگـدر  افـزار  نـرم  از  سـؤاالت  پارامـرت  بـه  مربـوط  نهایـی 

اسـت.          داده شـده  ۲ نشـان  جـدول 

عـالوه بـر ایـن خروجـی منحنـی هـای ویژگـی ژن۳۸می توانـد 

ماتریـس  بگیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  ژنتیـک  مطالعـات  در 

منـودار ویژگـی ۱۰ ژن مـورد نظـر در شـکل زیـر نشـان داده 

شـده اند. 

محـور x در ایـن منودارهـا اسـتعداد یازمنیـه ی فرد یـا منونه ی 

زیسـتی اسـت و محور y احتامل فعال شـدن یک ژن مشـخص 

منودارهـا  متـام  می شـود  مشـاهده  کـه  هامنطـور  می باشـد. 

تکنـوا افـزار بـوده و بـا افزایـش اسـتعداد فردی احتـامل فعال 

کـردن ژن نیـز افزایـش مـی یابد.

۵۰۰۰ هـزار نفـر در فعـال  بـر اسـاس ایـن روش اسـتعداد 

نـد. بـه دلیـل  سـازی ژن هـای مـورد مطالعـه بدسـت آمده ا

خـودداری  اینجـا  در  آن هـا  ذکـر  از  نتایـج  بـاالی  حجـم 

الگـوی  موجـود  اطالعـات  تنهـا  واقعـی  موقعیتهـای  در  می دهـد. 

فـرض  بنابرایـن  اسـت.  مختلـف  ژن هـای  بـه  پاسـخ۳۶افراد 

می شـود بـرای بـرآورد پارامـرت سـؤاالت و یـا سـطح اسـتعداد و 

زمینـه ی مـوارد زیسـتی،داده ها از موقعیتهـای واقعـی بدسـت 

نـد.  آمده ا

افـزار هـای سـؤال  نـرم  بـه  عنـوان ورودی  بـه  پاسـخ  الگـوی 

پاسـخ (در اینجـا نـرم افـزار بایلـوگ ام جـی۳۷) وارد می شـوند 

36. response pattern
37. BILOG-MG. 
38. gene characteristic curve 

جدول ۴: ارزش برآورد شده پارامرت ژن ها

محمـد حسـین رضغامی،  فرحناز قامئـی،  فاطمه قامئی

پارامرت عرض از مبداپارامرت شیبپارامرت دشواریشامره ی ژن

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

-۰٫۰۱

۰٫۲

-۰٫۶۱

۰٫۲۲

-۰٫۱

-۰٫۱۳

-۱٫۱۵

۰٫۶۱

۱٫۷۶

-۰٫۲۷

۰٫۵۴

۰٫۶۳

۰٫۴۳

۰٫۴۸

۰٫۷۶

۱٫۱

۰٫۸۳

۰٫۹۷

۰٫۴۱

۰٫۴۷

۰٫۰۶

۰٫۳

۰٫۴

۰٫۰۶

۰٫۳۳

۰٫۳۲

۰٫۱

۰٫۲۵

۰٫۲۲

۰٫۱۷
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فـرد  روی  مطالعـه  باشـد  نیـاز  کـه  در صورتـی  شـود.  مـی 

یازمنیـه ی  اسـتعداد  بـه  تـوان  پذیـرد مـی  خاصـی صـورت 

فـردی پـی بـرد.

نتیجــه گیری
در اینجـا روش جدیـدی بـه منظـور دسـت یابـی بـه ویژگـی 

ژن هـا مبتنـی بـر سـه پارامرت مختلـف و برآورد اسـتعداد افراد 

در فعـال سـازی ژن هـا معرفـی شـد. فعـال سـازی مـی توانـد 

بـه ژن هایـی مربـوط شـود کـه موجـب یـک بیـامری خـاص، و 

یـا عامـل یـک بـروز یـک صفـت ویـژه می شـود.عالوه بـر این 

روش پیشـنهادی مـی توانـد  عـالوه بـر ایـن روش پیشـنهادی 

مـی توانـد در مـدرج سـازی ژن هـای مختلـف اسـتفاده شـود 

پارامرتهـای مطـرح  اسـاس  بـر  بانـک ژن   ترتیـب  ایـن  بـه  و 

در  می توانـد  ژن۳۹  بانـک  تشـکیل  شـود.  تشـکیل  شـده 

پزشـکی  مختلـف علـوم  بـه حوزه هـای  مربـوط  پژوهش هـای 

اسـتفاده شـود. تـاوارس، آنـدردا و پریـرا۴۰(۲۰۰۴) نیز از داده 

هـای شـبیه سـازی بـه منظـور کشـف ژن هـای غالـب از مـدل 

چهـار پارامـرتی سـؤال پاسـخ اسـتفاده کرده انـد. پژوهش آن ها 

پیکـر  از  مناسـبی  بـرآورد  پاسـخ  مـدل سـؤال  نشـان می دهـد 

بنـدی ژن هـا ارائـه می دهـد.

در ایـن پژوهـش نیـز از طریـق داده هـای شـبیه سـازی شـده 

مـورد  مـدل  شـد.  داده  توضیـح  ژن هـا  پارامرتیکـردن  مراحـل 

اسـتفاده در ایـن مطالعـه مـدل سـه پارامرتی سـؤال پاسـخ اسـت 

کـه مـی تـوان در مطالعات بعـدی از مدل های دیگـر مانند مدل 

پاسـخ مـدرج و یـا مـدل چنـد بعدی سـؤال پاسـخ اسـتفاده منود. 

از آنجـا سـطح بیـان ژن را می تـوان حداقـل بـه صـورت ترتیبـی 

مشـخص کـرد و طبقـات ترتیبـی بـرای آن تعریـف منـود، بنابراین 

از مدل هـای چنـد ارزشـی سـؤال پاسـخ می توانـد بـه  اسـتفاده 

اطالعـات بیشـرتی از ژن هـا منجـر شـود. 

39. gene bank
40. Pereira. 

برآورد استعداد افراد در فعال سازی ژنها
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