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  چکیده

، رونویسیسطح  تعیین بیان ژن دري ها روشمهمترین از . باشد موجودات زنده می حیات اساسی دراي  بیان ژن، پدیده

 هاي اما آزمایش. گیري کنند ن اندازهرا بطور همزما  ها هزار ژن بوده که قادرند بیان ده cDNAهاي  تکنولوژي میکروآرایه

آزمایشگاهی و تکنیکی  يها بوده که ناشی از بایاس مطلوبی، در معرض تغییرات ناهاي خام تولید دادهمیکروآرایه از ابتدا تا 

فرضیات آماري و  با سازي نرمالهاي  تکنیکعنوان  تحتهاي آماري  تغییرات، روشاین جهت حذف یا حداقل کردن . هستند

جهت پردازش  )در کل یازده روش(به صورت منفرد و ترکیبی سازي روش نرمال پنج. پیشنهاد شده استبیولوژیکی متفاوت 

روش نتایج آنالیزها نشان داد که . مقایسه شدندهشت ژن داراي تنظیم پایین  شناساییبر اساس  ApoAIي  مجموعه داده

نشان  ها بهترین عملکرد را بر روي این مجموعه داده median روش به صورت منفرد و ترکیبی با twoDloessسازي  نرمال

 Fold(و تغییرات چند برابري  P-valueتایج بهتري از کاربرد همزمان به تنهایی ن P-valueهمچنین استفاده از  .دهد می

change (هاي با بیان متفاوت ي تعیین ژن در مرحله )Feature selection( کند حاصل می.  

  

  ، تعیین ژنسازي بیان ژن، میکروآرایه، نرمال: کلمات کلیدي

  

  مقدمه

 رسان پیام RNAبه  )DNA(ها  از ژنرونویسی،  ي در مرحلهاطالعات دهد که  نگاهی اجمالی به جریان اطالعات سلول نشان می

)mRNA( توان اطالعات ژنتیکی فراوانی به دست  می هاآن ي ها انتقال یافته که با مطالعه به پروتئین ترجمه ي در مرحله و سپس

با بوده که  cDNA هاي  ي میکروآرایه، تکنولوژها براي تعیین میزان بیان ژن رونویسیها در سطح  روشمعتبرترین از  .)3( آورد

 در شرایطبودن آنها را  )up-regulated(یا روشن  )down-regulated(خاموش ،  ها هزار ژن بیان دهگیري همزمان  اندازه

به طور ) اسپات( یشه، نقاطیا شیلون یاز جنس نا ییها آرایه  يبر رو ،آزمایش میکروآرایهدر  .سازند میتعیین محیطی مشخص 

 cDNAهاي  بوده که با رشته DNAالیگومرهاي  ،ها پروب ).پروب(ک ژن است ینده یاند که هر نقطه نما ظم قرار گرفتهمن

هاي  از آنجاییکه پروب). 1( شوند چاپ می ها اسپات وندر آرایهبا استفاده از چاپگر بر روي سطح  داده ودار واکنش  نشان

cDNA ها و عملیات هیبریداسیون، گرم یا تیمار قلیایی  اي شدن پروب رشته تک ي موردنظر براي آرایهاي بوده  دو رشته

 ها از طریق رونویسی معکوس به نمونه mRNA، کنترلآزمایشی و ) تارگت( ي سازي دو نمونه آمادهسپس به منظور . دگرد می

cDNA قرمز ي آزمایشی در حین رونویسی معکوس با رنگ  معموالً نمونه. شوند دیل میتب)Cy5( با رنگ کنترل ي و نمونه 

دو نمونه به صورت . شوند ریخته می آرایهها با یکدیگر ترکیب شده و بر روي سطح  سپس نمونه. دگردن دار می نشان )Cy3(سبز 

بعد از شستشوي . شود می متصلاي که بیان باالتري براي یک پروب خاص دارد  نمونه و اتصال برقرار کردهها  پروب اب رقابتی

دهد که ژن  اسپات قرمز رنگ نشان می. گردد گیري می اندازهاسکنر ها با استفاده از  شدت رنگاي هیبرید نشده، ه تارگت

داشته و اسپات ) بیشتر mRNAرونوشت (بیان باالتر  کنترلی ي آزمایشی نسبت به نمونه ي  موردنظر درون آن اسپات، در نمونه
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رنگ بیانگر بیان یکسان ژن در هر دو نمونه است در حالیکه اسپات سیاه  اسپات زرد. دهد رنگ، خالف این را نشان می سبز

  ).3( ها بیان نشده است دهد که ژن در هیچکدام از نمونه رنگ نشان می

ها در  و پردازش داده ، اسکندار کردن ، نشانmRNAمیکروآرایه از ابتدا تا انتها در مراحلی نظیر استخراج   بنابراین آزمایش

جهت حذف یا . باشند هاي آزمایشگاهی و تکنیکی می ها یا ناهماهنگی اي بوده که ناشی از بایاس ت ناخواستهمعرض تغییرا

استفاده  با فرضیات آماري و بیولوژیکی متفاوت سازي هاي آماري با عنوان نرمال تغییرات، روشاین حداقل کردن برخی از 

هاي  بازده ،ها تفاوت در خواص فیزیکی رنگ. است  شده ادیده گرفتههاي آن ن یتداوقات هدف، اصول و محدو اکثرکه  دنشو می

 شوند می ها یا عدم تعادل بین رنگ )dye bias( ، باعث بایاس رنگتنظیمات متفاوت اسکنربا دو رنگ  اسکن ودار کردن  نشان

رنگ اسپات تاریک متفاوت از به این معنا که بایاس  بودههاي رنگ  ناشی از تفاوت در شدت بایاس رنگدر اکثر موارد ). 6(

هاي مورد استفاده در فرایند  تیپ بین پرینت گونیناشی از ناهم )spatial bias(همچنین بایاس فضایی  .اسپات روشن است

ها  ها بر روي آرایه با استفاده از پین قرار دادن پروب). 8( و شستشوي غیر یکنواخت است خت آرایه، تغییرات در سطح آرایهسا

را تشکیل  تیپ هاي موجود در هر پرینت ها و ستون ها بر روي هد چاپگر، ساختار اصلی ردیف تعداد و آرایش پین. گیرد یانجام م

از تفاوت در مواد آزمایشگاهی، تجهیزات به ویژه تغییر در تنظیمات لوله  نیز) scale bias( بایاس مقیاس. )3( دهند می

  ).9و6( گردد ر زمان پردازش آرایه ایجاد میو شرایط محیطی د پالیر در اسکنر فتومولتی

در حقیقت، هدف اصلی . ها، آنالیزهاي بیشتري جهت به دست آوردن نتایج معنادار بیولوژیکی نیاز است سازي داده بعد از نرمال

ور ه منظب. باشد در شرایط مختلف بیولوژیکی و یا بالینی می )DEG(هایی با بیان متفاوت  آزمایش میکروآرایه، تعیین ژن

 ApoAIهایی با بیان متفاوت در مجموعه داده  ژن ر شناساییب ها ثیر روش، تأو تعیین ژن سازي هاي نرمال روش ي مقایسه

هاي میکروآرایه به خصوص در  هاي پردازش داده این پژوهش در راستاي نیاز مبرم به اطالعات گسترده در روش .گردیدبررسی 

  .انجام گرفته است افزون آناستفاده روزو  ها میکروآرایه با توجه به ورود تکنولوژيایران 

  

  ها مواد و روش

ي آزمایشی مربوط به موشی  هشت آرایه حاوي نمونه .باشد  میژن  6384آرایه با  16شامل   این داده: ApoAIمجموعه داده 

طراحی آزمایش از طراحی  در. استموش کنترلی  ي دیگر مربوط به نمونه  آن خاموش شده و هشت آرایه ApoAIکه ژن 

دار شده با رنگ سبز هیبرید  رفرنس نشان ي دار شده با رنگ قرمز با نمونه ي نشان تفاده شده که هر دو نمونهغیرمستقیم اس

 انجام گرفتههاي  بررسی. هاي با بیان متفاوت در نمونه آزمایشی نسبت به کنترل است هدف از آزمایش، شناسایی ژن. شوند می

در مقایسه با  ApoAIدر موشی با ژن خاموش شده   آرایه درژن موجود  6384دهد که هشت ژن از  اده نشان میاین د روي

 .)2( هاي نرمال، داراي تنظیم پایین هستند موش

گر مرتبط یکدیبه  یب ثابتیسبز و قرمز با ضر يها شود که شدت یفرض م یکل يها روشدر  :میانهسازي  نرمالروش 

هاي لگاریتمی کم شده و  از نسبت c، پارامتر )1(ها مطابق با رابطه  کردن داده بنابراین جهت نرمال. R=k×G یعنیشوند  یم

. وجود دارد cهاي مختلفی براي تعیین پارامتر  استراتژي .شود تصحیح می )میانه یا میانگین( یتمیلگار هاي نسبتع یمرکز توز

ها در دو نمونه، ثابت  ید با فرض بیان متفاوت تعداد کمی از ژنارائه گرد) 2001(و همکاران  در روشی که توسط زین

  ). 11( شدهاي لگاریتمی روي هر آرایه در نظر گرفته  از نسبت) نظیر میانه(سازي به عنوان یک پارامتر تمایل مرکزي  نرمال

)(log)(log)/(log)/(log)]/([log 22222 kGRkGRcGRGR iiiishiftedii  )1                 (                                                             

 LOESSو  )PTloess( LOESSتیپ  ، پرینت)Gloess(کلی LOESSاین روش به سه نوع، : LOESS سازي نرمال وشر

هاي هموار در رگرسیون  براي برازش استوار منحنی، تابعی LOESSدهی  وزن  روش. گردد تقسیم می )twoDloess(دوبعدي 

تحت شرایط مورد بررسی  رایهآهاي روي  نیز عبارت است از اینکه اکثر ژن LOESSفرض اعمال شده در روش  .موضعی است

و نسبت  بودهها یکسان  هاي سبز و قرمز براي اکثر ژن بنابراین میزان شدت رنگ). 6( شوند به صورت متفاوت بیان نمی

  .آورده شده است Gloess يساز در ذیل رابطه مربوط به نرمال. صفر خواهد شد) M=log2(R/G)(لگاریتمی آنها 
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 )2                                 ( GAkRAkGRAcGRGR iiiiishiftedii )(/log))((log)/(log)()/(log)]/([log 22222   

 )A(c ، برازش پارامترLOESS که  ها از داده يبه کسرروش دقت این  .است کندگیاپر نمودارهاي موجود در  روي کل داده

هموارسازي در  يکه برا بستگی داشته آنها به شدت اسپات مورد بررسی نزدیکتر هستند) A= 1/2log2(R×G)(میزان شدت 

رابطه  .شود تیپ تخمین زده می هاي هر پرینت پارامتر برازش از طریق داده PTloess سازي نرمالدر . شوند میهر نقطه استفاده 

 pدر  پراکندگیبراي نمودار  LOESS، پارامتر برازش cp(A)دهد که  را نشان می PTloessسازي با روش  چگونگی نرمال) 3(

  .باشد تیپ می امین پرینت

 )3                            ( GAkRAkGRAcGRGR pPiiPiishiftedii )(/log))((log)/(log)()/(log)]/([log 22222   

ها، وابستگی  برازش این منحنی به داده تواند با یکه م استفاده شده يدوبعد LOESS تابعاز  twoDloessسازي  در نرمال

 ).6(ها را برآورد کند هاي فیزیکی اسپات هاي لگاریتمی به موقعیت نسبت

)4     (                                                                                                                ),( crLOESSMN                                                                                                                     

),( crLOESS، یمنحن LOESS  برازش شده است که تابعی از موقعیت ردیف)r( و ستون )c( باشد هاي روي آرایه می اسپات .

  ).6(دکن یمدل میک منحنی استفاده از  يبه جا يبعد ک سطح هموار دویرا با  ییرات فضایین روش، تغیا

هاي  تیپ پرینت  ها بین ح مقیاس دادهتواند براي تصحی می )PTMAD(اسیمق يساز نرمالروش : سازي مقیاس نرمالروش 

واریانس یا (گردد، بنابراین باید تغییرات  ها اعمال می فرض عدم بیان متفاوت اکثر ژن نیزروش این در  ).10(مختلف انجام شود

شده  هاي شدت نرمال نسبت Ms=M/sکه  شود فرض می همچنین. ها، یکسان باشد تیپ تلف از پرینتهاي مخ در داده) مقیاس

و از  بودهنیز فاکتور مقیاس  sسازي و  ها قبل از نرمال شدت ژن لگاریتمی هاي نسبت ي نشان دهنده Mکه  بودهروش این با 

از پارامتر  مناسبی توان برآورد یم .گردد محاسبه می) Median Absolute Deviation( طریق پارامتر انحراف مطلق از میانه

  .مشاهده نمود) 5(در رابطه  تیپ امین گروه پرینت iدر  مقیاس را

  





 

I
i

I
iii MADMADs 1/ˆ   )5(                                                                                                              

  .گردد تعریف می) 6(در رابطه به صورت ذیل  نیزانحراف مطلق از میانه 

)6                         (                                                                        )( ijjiji MmedianMmedianMAD   

 ي ترین روش جهت مشخص کردن تغییرات بیان ژن یا عدم تغییر و میزان آن در نمونه ساده: هایی با بیان متفاوت تعیین ژن

این . کنترل است ي آزمایشی به میزان بیان همان ژن در نمونه ي هآزمایشی نسبت به کنترل، تقسیم میزان بیان هر ژن در نمون

که کماکان کاربرد وسیعی در  ها بوده DEGهاي قدیمی در تعیین  ، از تکنیک)Fold change( روش تغییرات چندبرابري

معموالً از . است  شده بیشتر باشد، ژن به صورت متفاوت بیان شده تعیین ي اگر این نسبت از یک آستانه. ها دارد بندي ژن رتبه

توان استفاده  نیز می tاز آزمون  .شود استفاده می) Cut off( دو برابري در تنظیم باال و پایین ژن به عنوان یک حد پایه ي آستانه

براي  هاي تصحیح شدهP-valueرفته و ر به کا )تجربیبیز  tآماره ( تصحیح شده tي  آمارهکرد که در این پژوهش یک 

آنالیزهاي انجام  ).7(گردند ها تعیین می نیز براي نشان دادن معناداري تغییرات بیان ژن در مجموعه داده مقایسات چندگانه

 پایگاه اطالعاتی موجود در marrayو  Limmaافزاري  هاي نرم انجام گرفته و از بسته Rافزار  شده در این پژوهش در نرم

Bioconductor )http://www.bioconductor.org( دیگرد هایی با بیان متفاوت استفاده  سازي و تعیین ژن براي نرمال 

  ). 10و6(

  

  نتایج و بحث

. هاي میکروآرایه جهت به دست آوردن نتایجی با معناداري بیولوژیکی باال است فرایندي مهم در پردازش داده ،سازي نرمال

ها براي  بنابراین باید از توالی از روش .امکانپذیر نیستسازي  نرمال ي موجود در داده از طریق یک روشها حذف انواع بایاس

از طریق  ،به صورت ترکیبیها به تنهایی و  روشدر این پژوهش برخی از . موجود استفاده کرد تغییرات نامطلوبحداقل کردن 

قادر به حذف سازي به صورت ترکیبی  هاي نرمال روش. گردیدمقایسه  ApoAIدر آزمایش  اي با بیان متفاوته تعداد ژنتعیین 
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و همکاران  Wuهمانطور که  PTloessروش . باشند میس مقیا و رنگ هاي بایاسیا و فضایی  ورنگ  هاي بایاسهمزمان 

با بیان  هاي ژن ،ها دهسازي دا بعد از نرمال). 9( روش حذف بایاس محلی رنگ استفاده گردیدعنوان  هاند، ب اشاره کرده )2005(

دهد که در این  نشان می این جدول نتایج. گزارش شده است 1در جدول تعیین گردید که نتایج  متفاوت از طریق دو روش

با تغییرات چندبرابري عمل  P-valueهاي موردنظر بهتر از ترکیب  به تنهایی براي شناسایی ژن P-valueها استفاده از  داده

به صورت  PTMADنیز به جز در روش  P<0.01استفاده از . شود میهاي موردنظر شناسایی  ري از ژنکرده و تعداد بیشت

هر چند که پترسون و همکاران ). آورده نشده است نتایج( داد P<0.05نتایج مشابهی با   twoDloessمنفرد و ترکیب با

بهتر از  )4یا  2، 5/1(با تغییرات چند برابري ) P<0.05یا  P<0.01(نشان دادند که ترکیب پارامتر معناداري آماري ) 2006(

P-value هایی با بیان  توان چنین نتیجه گرفت که پیشنهاد روشی خاص براي تعیین ژن می. )5( کند به تنهایی عمل می

این نوع پارامترها در طیف وسیعی از بلکه به دلیل دخیل بودن . هاي مختلف میکروآرایه امکانپذیر نیست متفاوت براي داده

معیار دیگر اندازه گرفت تا هاي  یا تکنیک RT-PCRها را با  بهتر است همراه با آزمایش میکروآرایه، بیان برخی از ژن ها آزمایش

  .ي موردنظر داشت مناسبی جهت انتخاب بهترین روش در داده

  

   و تعیین ژن سازي لف نرمالهاي مخت هاي با بیان متفاوت بعد از روش تعداد ژن-1 جدول
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Pvalue<0.05+fold 
change(2>and<-2)  
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سازي  البته عدم نرمال. به درستی شناسایی کردند P<0.05هشت ژن موردنظر را با  PTMADسازي بجز  هاي نرمال روش کل

)none (هاي  و ترکیبGloess+twoDloess  وmedian+PTMAD چند ژن دیگر را موردنظر با وجود شناسایی هشت ژن ،

 twoDloess  همراه با تغییرات چند برابري، روش P<0.05در هنگام استفاده از . معرفی نمودند DEGنیز به اشتباه به عنوان 

. را شناسایی کرد DEG درست هاي ترکیبی، بیشترین تعداد در بین روش median+twoDloessهاي منفرد و  در بین روش

هاي وابسته به شدت و فضایی نبوده  حذف بایاس قادر بهالبته براي تصیح نوعی از بایاس رنگ پیشنهاد شده که  medianروش 

تنها قابل ذکر است که  .هاي فضایی پیشنهاد شد نیز براي بایاس twoDloess. گردد و به عنوان یک روش پایه استفاده می

با تنها که  شدهانجام ) 2005(زاده و همکاران  در ایران توسط نقی هاي میکروآرایه سازي داده روي نرمالبر  انجام گرفته پژوهش

ها بعد از  و مقیاس نتیجه گرفتند که داده LOESSهاي بیان بعد از روش محلی  میانگین و انحراف استاندارد شدت ي محاسبه

  . )4( سازي از پایداري بیشتري برخوردار خواهند بود نرمال
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 ٦

Comparison of Normalization and Feature Selection Methods on cDNA Microarray Data 
 

Gene expression is a fundamental process in life span and microarray technology is the most important 
technique in measuring expression of tens of thousands of genes at transcription level. Microarray 
experiments are subject to undesirable variations throughout the steps for generating raw data. The 
variations are caused by technical and experimental inconsistencies or biases. In order to remove or 
reduce the variations, normalization techniques with different statistical or biological assumptions are 
applied. In this study, five normalization methods were implemented separately or in combination 
with each other (eleven methods in total) for processing ApoAI dataset. Comparison was performed 
based on eight genes that are known a priori to be down-regulated. Results indicated twoDloess 
individually and in combination with median show the best performance in normalization of the 
dataset. Also P-value alone gives much better performance than P-value with fold-change in feature 
selection step.  
 
 
 


