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چکیده
انتخاب ژنگانی (ژنومی) با بهرهگیری از مستندسازی (ایمپیوتیشن) میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری اقتصادی و پیشرفت ژنتیکی
) ارزیابیAUROC(  هدف این تحقیق بررسی درستی مستندسازی و تأثیر آن در سطح زیر منحنی مشخصۀ عملکرد.صفات آستانهای ایفا کند
 دادههای.) در ویژگیهای آستانهای با معماریهای مختلف ژنگانی استRF( ) و جنگل تصادفیTBA( A ژنگانی روشهای بیز آستانهای
) و شمار متفاوت جایگاههای ویژگیهای کمی0/295  و0/135( LD  سطوح مختلف،)0/3  و0/1( ژنگانی برای سطوح متفاوت وراثتپذیری
 هزار54  از بین،) برای همانندسازی شرایط واقعی برای هر پیشفرض (سناریو. کروموزم همانندسازی شدند27 ) روی کروموزم1080  و108(
 درصد نشانگرها کرده و در مرحلۀ بعد با مستندسازی اقدام به پیشبینی90  درصد و50 نشانگر همانندسازیشده بهطور تصادفی اقدام به حذف
 وTBA  نژادگانهای اصلی و مستندشده با استفاده از روش، در گام آخر.نژادگان (ژنوتیپ) نشانگرها کرده و درستی مستندسازی ارزیابی شد
 میانگین. درستی مستندسازی بهبود یافت، و کاهش میزان حذف نشانگرهاLD  با افزایش سطح. استفاده شدندAUROC  برای ارزیابیRF
 استفاده از نژادگانهای مستندشده با میزان. بود0/66  و0/64  بهترتیبTBA  پیشفرضهای همانندسازیشده برای جنگل تصادفی وAUROC
 بهرغم. کاهش دادTBA  برای0/026  و0/018  وRF  برای0/02  و0/013  را به میزانAUROC  بهترتیب، درصد90  درصد و50 حذف
. نشان دادQTL  روش جنگل تصادفی عملکرد بهتری در شمار باالی، در پیشفرضهای مختلفA  باالی روش بیز آستانهایAUROC
.) میتواند راهکار مهمی برای کاهش هزینههای ارزیابی ژنگانی باشد5k( بهطورکلی استفاده از نژادگانهای مستندشده
.AUROC ، همانندسازی، میزان نژادگان ازدسترفته، نبود تعادل پیوستگی، درستی مستندسازی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Genomic selection using imputed genotypes can have an important role in increasing economic efficiency and the genetic
improvement of the threshold traits. The objective of this study was to: investigate the accuracy of imputation and to
evaluate its effect on area under receiver operating characteristic (AUROC) of threshold BayesA (TBA) and random forest
(RF) algorithms for discrete traits with different genomic architectures. Genomic data were simulated to reflect variations in
heritability (0.30 and 0.10), number of QTL (108 and 1080) and linkage disequilibrium (low and high) for 27 chromosomes.
To simulate a condition close to reality, we randomly masked markers with 50% and 90% missing rate for each scenario;
afterwards, missing genotypes were imputed and imputation accuracy was estimated. In the last step, to evaluate the
AUROC of TBA and RF, original or imputed genotypes were used. The accuracy of imputation was improved with
increasing level of LD and decreased missing rate. The total average of AUROC values were 0.64 and 0.66 when using RF
and TBA, respectively. Comparing to original genotypes, using imputed genotypes with 50% and 90% missing rate
decreased the average AUROC about 0.013 and 0.02 for RF and 0.0018 and 0.026 for TBA, respectively. Despite the higher
AUROC of TBA at different scenarios, RF showed a better performance in large number QTL. Generally, genomic
prediction based on imputed genotypes (5K) can be implemented to reduce of the cost of a genomic evaluation.
Keywords: AUROC, imputation accuracy, linkage disequilibrium, missing genotype rate, simulation.
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مقدمه
با وجود موفقیتهای چشمگیر استفاده از گزینش
پدیدگانی (فنوتیپی) و کالسیک در بهبود ژنتیکی
حیوانها ) (Dekkers, 2002; Hayes, 2007از سال
 1970تاکنون ،این جعبۀ سیاه با کشف ژنهای مؤثر
بر ویژگیهای کمی در حال باز شدن است
( .)Montaldo, 2006مفاهیم اولیۀ انتخاب ژنگانی
(ژنومی) نخستین بار توسط Nejati-Javaremi et al.
) (1997مطرح شد و در سال  2001روشها و اصول
آن ( )Meuwissen et al., 2001ارائه شد ،که نقش
بسیار مهمی در افزایش درستی ارزیابی ژنتیکی
حیوانهای اهلی داشته است .بهرغم گسترش
روشهای تعیین نژادگان (ژنوتیپ) و در دسترس بودن
داده (پنل)های با تراکم نشانگری باال ،هنوز هم کاربرد
این دادههای نشانگری با تراکم باال در سطح گسترده
مقرون بهصرفه نیست .از سوی دیگر هنگام تعیین
نژادگان دامها بهطورمعمول دادههای نژادگانی برخی
نشانگرها از دست میرود لذا پیش از ارزیابی ژنگانی
این دادههای ازدسترفته باید بهگونهای بازیابی شود
چراکه برخی از این نشانگرها ممکن است بزرگ اثر
بوده و نبود دادههای مربوط به آنها منجر به کاهش
میزان درستی ارزیابی ژنگانی شود .در این راستا
محققان سعی بر آن دارند تا با استفاده از راهکارهایی
منطقی هزینههای گزاف ارزیابی ژنگانی در کوتاهمدت
را کاهش دهند .از اینرو مستندسازی (ایمپیوتیشن)
نژادگان ( )Genotype Imputationراهحل ضروری و
پیشنیازی برای ارزیابی ژنگانی به شمار میآید
( .)Calus et al., 2013مستندسازی ژنگانی افزون بر
برآورد نشانگرهای گمشده در یک تراشه (چیپ)
میتواند با ادغام تراشههای پرشمار و همچنین
گسترش تراشههای با تراکم پایین به تراکم باال ارزیابی
ژنگانی را ارتقاء بخشد .نتایج بررسیها درزمینۀ
مستندسازی نشان داد ،دادههای ژنگانی با درستی
مستندسازی باال میتوانند سطوح همسان و معقولی از
درستی پیشبینی ژنگانی در قیاس با دادههای اصلی
ایجاد کردهاند ) .(Felipe et al., 2014همچنین
مستندسازی دادههای کم تراکم به تراکم باال با
درستی باالی مستندسازی افزون بر مقرون بهصرفه

بودن ،امکان انتخاب شمار زیادی افراد جوان را برای
توالی یابی ژنگان افزایش داده و در جهت پیشبرد
انتخاب ژنگانی یک گام روبهجلو بهشمار میآید ( Chen
.)et al., 2014
عاملهای مختلفی میتوانند درستی ارزشهای
اصالحی ژنگانی و ارزیابی ژنگانی را تحت تأثیر قرار
دهد ،این عاملها شامل توزیع اثرهای  ،QTLمقدار
نداشتن تعادل پیوستگی ،نوع و تراکم نشانگر
(مارکر)ها ،وراثتپذیری ،نحوة رکوردگیری ،شمار
دادههای پدیدگانی در جمعیت مرجع ،فاصلۀ زمانی
(شمار نسل) بین جمعیت مرجع و جمعیت تأیید ،نوع
صفت مورد بررسی (پیوسته و گسسته) و مدل آماری
مورد استفاده بهمنظور برآورد اثر نشانگرها هستند
(.)Muir, 2007; Villumsen et al., 2009
استفادة بهتر از انتخاب ژنگانی و کاربرد آن در
اصالح نژاد دام هم گام با توسعۀ روشهای مولکولی،
افزون بر مقرون بهصرفه بودن ،به فهم باالی روشهای
آماری مورد استفاده در انتخاب ژنگانی وابسته است.
روشهای آماری مختلفی برای برآورد اثر نشانگرها
ارائه شده است .تفاوت عمدة این روشها افزون بر
معماری ژنتیکی صفت مورد بررسی ،به فرضیههای در
نظر گرفته شده برای مدل ژنتیکی پشتصحنۀ آنها
وابسته است ( .)Chen et al., 2014روشهای بیزی و
یادگیری ماشین از جمله روشهای آماری برای غلبه
بر مشکل  p<nدر انتخاب ژنگانی هستند .استفاده از
روش بیز  Aدر انتخاب ژنگانی نخستین بار توسط
 (2001) Meuwissen et al.ارائه و بعدها توسط
 )2011( González-Recio & Forniمدل آستانهای
آن گسترش یافت .از دیگر روشهای مورد استفاده در
انتخاب ژنگانی ،روش جنگل تصادفی است که یکی از
الگوریتمهای یادگیری ماشینی است که نخستین بار
توسط  (2001) Breimanپیشنهاد شد و بعدها از آن
برای تجزیۀ ژنگانی ویژگیهای آستانهای (González-
 )Recio & Forni, 2011و بررسیهای پویش ژنگانی
( )Nguyen et al., 2015استفاده شد .یکی از
روشهای مناسب برای ارزیابی نتایج بهدستآمده از
مدلهای آماری و ارزیابی میزان قابلیت آنها در
شناسایی آستانۀ موردنظر ،استفاده از سطح زیر منحنی
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مشخصۀ عملکرد ( )AUROCاست که در مقایسه با
ضریب همبستگی معیار مناسبتری برای ارزیابی
درستی و کارایی الگوریتمهای دستهبندی است .این
گستره بیانگر احتمال این است که یک آستانۀ
انتخابشده بهطور تصادفی ،درست طبقهبندی میشود
و هرچه بیشتر باشد ،قابلیت اطمینان بهتر روش
یادشده را نشان میدهد (.)Swets, 1988; Hand, 2009
امروزه تالش پژوهشگران بر آن است ،تا با شناسایی
عاملهای مؤثر بر درستی برآوردهای ارزشهای
اصالحی ژنگانی ،بهترین بهرهبرداری از دادههای
موجود انجام شود .از آنجا که توالییابی کل ژنگان
روی شمار بسیار زیادی از افراد ،سخت و هزینهبر
است ،انجام بررسیها با استفاده از همانندسازی روشی
منطقی برای چنین امری خواهد بود .لذا این پژوهش
با هدف بررسی  AUROCدر برآورد ارزشهای
اصالحی ژنگانی ویژگیهای آستانهای دودویی با
استفاده از مستندسازی نژادگان و معماریهای مختلف
ژنگانی شامل شمار متفاوت  ،QTLسطوح متفاوت
وراثتپذیری و  LDبا استفاده از روش جنگل تصادفی
و بیز آستانهای  Aدر دو مجموعۀ دادههای
همانندسازیشده اصلی و مستندشده انجام شده است.
مواد و روشها
همانندسازی ژنگان
جمعیتها با استفاده از نرمافزار Sargolzaei ( QMSim

 )& Schenkel, 2009همانندسازی شدند .در مرحلۀ
اول ،برای تولید جمعیتی با  LDپایین و با در نظر
گرفتن اندازة مؤثر جمعیت در گوسفند ،یک جمعیت
پایه با  4.800ماده و  200نر طی  1000نسل
همانندسازی شد .برای تولید جمعیتی با  LDباال ،پس
از همانندسازی جمعیت با  LDپایین ،شمار افراد
جمعیت با ایجاد یک گلوگاه ژنتیکی ( )Bottleneckبه
 100رأس در نسل  1050کاهش یافت .آنگاه در
آخرین جمعیت پایه ،پس از  50نسل (در نسل )1100
شمار افراد جمعیت به فاز اول خود یعنی  4800ماده و
 200نر برگشت داده شدند .در گام دوم ،برای ایجاد
جمعیت مرجع و تأیید ،همۀ افراد ( 5000رأس)
آخرین نسل جمعیت پایه برای تولیدمثل در این
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جمعیت استفاده شدند که در این بین  200رأس نر و
اندازة مؤثر جمعیت  768در نظر گرفته شد .نوع نظام
تالقی تصادفی بود و برای ده نسل دیگر جمعیت
افزونش شد .شانس تالقی در همۀ حیوانات برابر (در
هر دو جنس) و یک فرزند برای هر زایش در نظر
گرفته شد .درصد جایگزینی برای نر و ماده به ترتیب
 80و  20درصد در نظر گرفته شد .انتخاب حیوانهای
برتر برای نسل بعد بر پایۀ ارزش اصالحی صورت
گرفت .نشانگرها بهصورت دو آللی و بهصورت
فاصلههای یکسان در بین  27جفت کروموزوم به طول
 100سانتی مورگان توزیع شدند .به ازای هر کروموزوم
 1000نشانگر همانندسازی شد .در نتیجه 54000
نشانگر برای دادههای  54Kهمانندسازی شد .دو سطح
مختلف  108( QTLو  )1080همانندسازی شد که
بهصورت تصادفی در طول کروموزومها توزیع شدند.
میزان جهش برای نشانگرها و QTLها در هر جایگاه و
-5
در هر نسل  2/5×10فرض شد ( Solberg et al.,
 .)2008فراوانی آللی اولیه برای نشانگرها  0/5و توزیع
اثر QTLها ،گاما فرض شد .در هر نسل و هر جایگاه
کل میزان واریانس افزایشی توسط  QTLتوجیه شد.
دو سطح مختلف وراثتپذیری ( 0/1و  )0/3برای هر
صفت در نظر گرفته شد (جدول  .)1درمجموع 4
پیشفرض یا سناریو (پیشفرض اول :وراثتپذیری
صفت  - 0/3شمار  -1080 QTLسطح پایین LD؛
پیشفرض دوم :وراثتپذیری صفت  - 0/3شمار QTL
 -108سطح پایین LD؛ پیشفرض سوم :وراثتپذیری
صفت  - 0/1شمار  -108 QTLسطح پایین LD؛
پیشفرض چهارم :وراثتپذیری صفت  -0/1شمار
 -108 QTLسطح باالی  )LDدر این تحقیق
همانندسازی شد .برای همانندسازی پدیدگان
آستانهای دودویی ،کد صفر برای حیوانهای پایینتر از
میانگین صفت و کد یک برای حیوانها با پدیدگان
باالتر از میانگین صفت در نظر گرفته شد .در طراحی
جمعیت ،افراد آخرین نسل بهعنوان گروه تأیید و افراد
 4نسل پیش از آن در گروه مرجع طبقهبندی شدند.
نشانگرهای با فراوانی آللی ماینور ( )MAFکمتر از
 0/03و همچنین تعادل عدم هاردی-واینبرگ  p<10-6با
استفاده از آزمون کای مربع حذف شدند .مرحلههای
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مختلف فرایند طراحیشده در این تحقیق را بهصورت
راهبرد (استراتژی) کلی نشان داده شده است (شکل.)1
مستندسازی نژادگان

پس از همانندسازی جمعیت با تراکم  ،54Kبا کمک
برنامهنویسی در نرمافزار  ،Rبهطور تصادفی اقدام به
حذف  90و  50درصد نشانگرها کرده و در مرحلۀ بعد
با برنامۀ  )Sargolzaei et al., 2011( Flmputeاقدام به
مستندسازی و پیشبینی نژادگانهای گمشده از راه
رابطههای خویشاوندی و الگوریتمهای بر پایۀ جمعیت
شد و درنهایت درستی مستندسازی با محاسبۀ ضریب
همبستگی بین نژادگانهای اصلی و مستندشده برای
نشانگرها ،ارزیابی خواهد شد.
عدم تعادل پیوستگی

سطح  LDبرای پیشفرضهای مختلف همانندسازیشده
با استفاده از محاسبۀ توان دوم ضریب همبستگی ()r2
بین همۀ جفت نشانگرهای ارزیابی شد .نرمافزار PLINK
( )Purcell et al., 2007برای برآورد  LDبین جفت
نشانگرهای مختلف در ژنگان همۀ حیوانهای موجود در
آخرین نسل استفاده شد.
روشهای آماری

در این تحقیق از دو روش جنگل تصادفی (یکی از
زیرمجموعههای روش یادگیری ماشین) و بیز
آستانهای  Aبرای ارزیابی  AUROCاستفاده شد.
جنگل تصادفی یک روش غیر فراسنجهای و از نوع
روشهای باز نمونهگیری است که توانایی لحاظ کردن
ساختارهای متقابل پیچیدة دادهها را دارد.
الگوریتمهای جنگل تصادفی برخالف روشهای آماری
بیزی نیازمند فرضیات کمتری درباره توزیع دادهها
داشته ،و انعطافپذیری باالیی در تجزیۀ دادهها
پیشنهاد دارد ) .(Goldstein et al., 2010از برتریهای
دیگر این روش میتوان به توانایی باالی آن در تجزیۀ
حجم زیاد دادههای ژنگانی ،مشکالت مربوط به
نداشتن نمونۀ کافی ،وجود واریانس زیاد در نمونههای
مورد آزمایش و توانایی باالی آن در پیشبینی ژنگانی
با در نظر گرفتن اثر غیر افزایشی عنوان کرد .این

الگوریتم درختان تصمیم زیادی را در مجموعۀ
نمونههای بوت استرپشده ( )Bootstrapایجاد میکند
که میانگین هر برآورد پیشبینیهای نهایی را تشکیل
میدهد .این راهبرد که بگینگ ( )Baggingنامیده
میشود ) (Breiman, 2001خطای پیشبینی را با
عامل از شمار درختان ،کاهش میدهد .بگینگ
نمونهگیری بوت استرپ را برای کاهش واریانس
استفاده میکند و میتواند قابلیت اعتماد را افزایش و
میانگین مربع خطا را کاهش دهد .جنگل تصادفی
همچنین از انتخاب ویژگی ( )Feature selectionکه
یک روش موفق برای ترکیب یادگیرندههای ناپایدار و
انتخاب متغیر تصادفی برای ایجاد درخت است استفاده
میکند .در جنگل تصادفی هر درخت بهطور کامل
رشد بدون هرس میکند تا جایی که درختان با اریب
پایین به دست میآید ،در همین زمان ،بگینگ و
انتخاب متغیر تصادفی منجر به ایجاد درختان با
همبستگی پایین میشوند و الگوریتم ترکیبی با
واریانس و اریب پایین تولید میکند .فراسنجههای
کلیدی برای مدل جنگل تصادفی ،شمار درختان و
شمار متغیرهای پیشگو هستند (.)Breiman, 2001
سه فراسنجۀ مهمی که در جنگل تصادفی در مورد
خوشهبندی بایستی تنظیم شود عبارتاند از ،mtry
شمار  SNPیا کواریتهایی نمونهبرداری شده در هر بار
نمونهگیری تصادفی ntree ،یا شمار بوت استرپ و یا
شمار درختانی که بایستی رشد کنند و معیاری برای
انتخاب بهترین  SNPبرای تقسیم شدن هر گره است.
( nodeشمار گره) یا وزن دهی است که نشاندهندة
شمار مشاهدهها در هر خوشۀ درخت است.
مدل کلی جنگل تصادفی بهصورت زیر است.
γ= µ +
در اینجا برای هر مشاهدة  γاز طریق میانگین
پیشبینیهای هر درخت محاسبه میشود µ .میانگین
جمعیت و  yبردار  n×1برای مشاهدههای پدیدگانی
گسسته X=}xi{ ،که در اینجا  xiبردار  p×1نژادگان
هر حیوان برای  pنشانگر که  Tدرخت تصمیم ساخته
( یک نمونۀ تصادفی
شده است .هر درخت )
با جایگزینی از  nنمونه است و هر گره یک نمونۀ
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کوچکی تصادفی از  SNPو  ctعامل انقباضی میانگین
درختان است .برای اجرای جنگل تصادفی نمونۀ
تصادفی pنشانگرها (به شمار جذر نشانگرها) برای
ساخت هر درخت استفاده شد .دیگر حیوانهایی که
جز این نمونهگیری نیستند بهعنوان خارج از مجموعۀ
شناختهشده و در اعتبارسنجی هر درخت گزینش
میشوند .در هر گره دادهها در  2شاخه بر پایۀ نژادگان
 SNPjتقسیم و تا زمان رسیدن به همگرایی ادامه
یافت .در این بررسی  500درخت برای تراشۀ 54K
ساخته شد .دادههای ژنگانی از طریق بستۀ RanFoG
( )González-Recio & Forni, 2011و نرمافزار R
تجزیه شدند.
مدل کلی بیز آستانهای  Aبهصورت زیر است.
در اینجا  λبردار ستونی با ابعاد  n×1برای متغیر
است μ .میانگین جمعیت 1 ،بردار ستونی با ابعاد n×1
با درایههای  1است b .برداری برای برآوردهای
ضریبهای رگرسیونی اثر  pنشانگر با فرض توزیع
نرمال () )N (0, σj2و واریانس متفاوت و مستقل برای
هر نشانگر است σj2 .بهصورت واریانس ناشناخته در
ارتباط با نشانگرها مفروض شده است و دارای توزیع
y
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کای مربع مقیاسدار معکوس ( )σj2~ υjs2jχ-1υjبا
و  s2j=0.002بود .عنصرهای ماتریس  Xبه ابعاد n×p
دربرگیرندة اثر افزایشی است .در بیز آستانهای A
باقیماندهها ( )eبا فرض میانگین  0و واریانس  1در
نظر گرفته شدند .این روش از طریق نمونهگیری
گیبس انجام گرفت .بیز آستانهای  Aاز طریق بستۀ
 BGLRدر نرمافزار  Rتجزیه شد.
υj=4

سطح زیر منحنی مشخصۀ عملکرد ()AUROC

برای بررسی درستی پیشبینی ژنگانی ،نتایج
همانندسازی ناشی از نژادگانهای اصلی و مستندشده
با محاسبۀ آمارة  AUROCارزیابی شدند .برای
محاسبۀ این آماره از بستۀ (پکیج)  pROCRدر محیط
 Rاستفاده شد.
+

True Positive – False Positive
1– False Positive

= AUROC

True Positive – False Positive
) × False Positive
1– False Positive

– (1

ارزیابیها با استفاده از ده تکرار همانندسازی برای
هر پیشفرض انجام گرفت و میانگین و انحراف معیار
برای  AUROCهر یک از پیشفرضها گزارش شد.

جدول  .1فراسنجههای فرایند همانندسازی
Table 1. Parameters of the simulation process
High linkage disequilibrium
)1,000 (5,000
)1,050 (100
)1,100 (5,000

Low linkage disequilibrium
)1,000 (5,000
-

)200 (4,800
10
1
Random
)0.8 (0.2
EBV/age
0.5
27
2,700
Evenly spaced
)Random (2, 3, or 4
)Gamma (0.4
2.5 10−5
Random
108 or 1080
54,000
0.1 or 0.3

Parameter
Historical population
No. of generations (population size) in phase 1
No. of generations (population size) in phase 2
No. of generation (population size) in phase 3
Recent population
)No. of founder sires (dams
No. of generations
No. of offspring per dam
Mating system
)Replacement ratio for males (females
Criteria for selection/culling
Sex probability for offspring
No. of chromosomes
)Total length of chromosomes (cM
Marker distribution
No. of QTL alleles
Effects of QTL alleles
Marker and QTL mutation rate
Position of marker and QTL
No. of QTL
No. of markers
Heritability of the trait
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شکل  .1راهبرد کلی فرایند تحقیق
Figure 1. The overall strategy of the research process

نتایج و بحث
درستی مستندسازی

جدول  2میانگین عدم تعادل پیوستگی و درستی
مستندسازی برای هریک از پیشفرضهای
همانندسازیشده از طریق همبستگی نژادگانهای اصلی
و مستندشده (با میزان حذف  50و  90درصد نشانگرها)
را نشان میدهد .بهطورکلی با افزایش میزان حذف
نشانگرها از  50به  ،90درستی ایپیوتیشن کاهش یافت،
اما تفاوت معنیداری مشاهده نشد .در هر دو سری دادة
مستندشده ( 50و  90درصد) با افزایش سطح LD
تفاوت معنیداری در درستی مستندسازی مشاهده شد
( .)P<0/05این میزان افزایش برای دادههای با حذف 90
درصد نشانگرها مشهودتر بود .بهطوریکه با افزایش
میزان ( LDپیشفرض  3نسبت به  ،)4برای نژادگانهای
با میزان حذف  50و  90درصد ،درستی مستندسازی به
ترتیب  1/6و  2/3درصد افزایش یافت .اثر عدم تعادل
پیوستگی و میزان حذف نشانگری بر درستی

مستندسازی بهصورت نمودار جعبهای در شکل  2ترسیم
شده است .میانگین درستی مستندسازی برای دادههای
 50و  90درصد مستندشده به ترتیب  0/977و 0/968
بود اما تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
نوع معماری ژنگانی و اندازة مؤثر جمعیت از
عاملهای مؤثر بر درستی مستندسازی در گوسفندان
نژاد رامنی بود ( .)Ventura et al.,2016نتایج بررسیها
نشان دادند ،درستی پایین مستندسازی در برخی از
مناطق ژنگان (کمتر از  )0/6به ماهیت ژنگان و سطح
بسیار پایین  LDدر این مناطق بستگی داشت
( .)VanRaden et al., 2013با وجود درستی باالی
مستندسازی تراشههای  7kبه تراشه  ،50Kبااینحال
استفاده از تراشه با تراکم  3Kمنجر به نتایج شایان
پذیرشی از درستی ژنگانی شد ( Toghiani et al.,
 .)2016در تحقیقات صورت گرفته در مورد ذرت نتایج
نشان داد ،میزان حذف نشانگرها و سطح  LDاز
عاملهای مؤثر بر درستی مستندسازی است .همچنین
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جزئی و غیر معنیداری بر درستی مستندسازی دارد و
 (با میزانHD  به تراشههای7K مستندسازی تراشههای
 درصد نشانگرها) درستی مستندسازی باالی99/1 حذف
.)Carvalheiro et al., 2014(  را در پی داشت0/925
 روش جنگل تصادفی و بیزAUROC مقدار
 برای هر یک از پیشفرضهایA آستانهای
همانندسازیشده (اصلی و مستندسازی) ویژگیهای
. نشان داده شده است3 آستانهای در جدول

درستی مستندسازی برای دادههای ژنگانی با میزان
Hickey (  بود0/90  نشانگرها حدود50حذف درصد
 نتایج بررسیها در مورد نژادهای.)et al., 2012
 برLD مختلف گاو شیری بر نقش مستقیم و مثبت
Pauschat al., ( درستی مستندسازی داللت دارد
.2017; Ogawa at al., 2016; Boison at al., 2014;
 نتایج.)Mulder at al., 2012; Khatkar et al., 2012
 اثرLD ،تحقیقات در مورد نژاد گاوهای فرانسه نشان داد

 میانگین عدم تعادل پیوستگی و درستی مستندسازی بین نژادگانهای اصلی و مستندشده در پیشفرضهای مختلف.2 جدول
Table 2. Mean of linkage disequilibrium and imputation accuracy between imputed and original genotypes in
different scenarios
Scenarios
I (h2 = 0.3, QTL=1080 and LD=Low)
II (h2 = 0.3, QTL=108 and LD=Low)
III (h2 = 0.1, QTL=108 and LD=Low)
IV (h2 = 0.1, QTL=108 and LD=High)

LD mean
(in 0.1 cM)
0.138
0.136
0.135
0.295

Imputation accuracy
(50% missing rate)
0.973±0.013
0.975±0.011
0.971±0.013
0.987±0.009

Imputation accuracy
(90% missing rate)
0.963±0.017
0.965±0.015
0.960±0.015
0.982±0.010

 درستی مستندسازی برای سطوح مختلف عدم تعادل پیوستگی، نمودار جعبهای.2 شکل
Figure 2. The box-plots of imputation accuracy in different levels of LD

) و بیزRF(  نژادگانهای اصلی و مستندشده با استفاده از روش جنگل تصادفیAUROC  میانگین و انحراف استاندارد.3 جدول
A(TBA) آستانهای
Table 3. Mean and standard deviation of AUROC by random forest (RF) and threshold Bayesian A (TBA) method in
the original and imputed SNP genotypes
Scenarios
I
II
III
IV
Average

Original
genotypes
0.740±0.01
0.657±0.03
0.579±0.02
0.591±0.02
0.641±0.02

RF
Imputed genotypes
(50% missing rate)
0.719±0.02
0.655±0.03
0.569±0.02
0.571±0.02
0.628±0.02

Imputed genotypes
(90% missing rate)
0.708±0.03
0.650±0.03
0.561±0.02
0.566±0.02
0.621±0.03

Original
data
0.682±0.04
0.708±0.04
0.588±0.05
0.660±0.04
0.659±0.04

TBA
Imputed genotypes
(50% missing rate)
0.663±0.05
0.679±0.05
0.580±0.05
0.641±0.04
0.641±0.05

Imputed genotypes
(90% missing rate)
0.658±0.05
0.672±0.05
0.574±0.06
0.627±0.05
0.633±0.05
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اثر مستندسازی بر AUROC

جدول  3اثر میزان حذف نشانگرها بر  AUROCرا در
روش جنگل تصادفی ( )RFو بیز آستانهای )BTA( A
نشان میدهد .بهطورکلی تفاوت معنیداری بین
 AUROCدادههای اصلی و مستندشده درون هر روش
آماری مشاهده نشد .بااینحال حساسیت  AUROCدر
مدل  TBAبه تغییرات میزان حذف نشانگری نسبت
به روش جنگل تصادفی بیشتر بود .بهطوریکه کاهشی
 AUROCدادههای مستندشده با میزان  50نسبت به
دادههای اصلی برای بیز آستانهای  Aو جنگل تصادفی
به ترتیب دامنهای بین  0/027و  0/02بود .در
دادههای مستندسازی AUROC ،با استفاده از مدل
بیز آستانهای ( Aبهجز پیشفرض  )Iبرآورد بهتری
نسبت به روش جنگل تصادفی داشت .با افزایش میزان
مستندسازی ،مقدار  AUROCکاهش یافت و این افت
 AUROCبرای جنگل تصادفی در درستیهای پایین
مستندسازی (پیشفرض  Iو  )IIIمحسوستر بود.
بهطورکلی درستی مستندسازی باال ( )0/967و همچنین
 AUROCنزدیک به دادههای اصلی ( )54Kباعث
مطلوبیت استفاده از مستندسازی برای دادههای با
میزان  90درصدی مستندسازی شد.
ارزیابی مدلهای آماری با استفاده از زیرمجموعههای
نشانگری در دادههای با و بدون مستندسازی به این
نتیجه رسیدهاند که توانایی پیشبینی ژنگانی هنگام
استفاده از مستندسازی نژادگان بهبود بخشید و
بسیاری از محققان این راهبرد را برای کاهش هزینهها
در برنامههای انتخاب ژنگانی توصیه کردهاند ( Mulder
.et al., 2012; Berry & Kearney, 2011; Daetwyler
 (2014) Chen et al. .)et al., 2011به بررسی اثر
درستی مستندسازی بر درستی پیشبینی ژنگانی در
تراشههای  3kو  6kدر مقایسه با تراشۀ  50kپرداختند
و نشان دادند ،درستی پیشبینی ژنگانی با استفاده از
تراشههای  6kعملکرد بهتری نسبت به تراشههای 3k
دارد .بهطوریکه در پیشفرضهای مورد بررسی
کاهش ناچیزی و غیر معنیداری در درستی ژنگانی
روش بیزی برای تراشۀ  6kنسبت به  50kمشاهده شد.
نتایج در مورد گاوهای جرسی نشان داد ،مستندسازی
یک تراشه با تراکم پایین به تراشۀ  50kهنگامیکه

درستی مستندسازی باال باشد منجر به بهبود درستی
ژنگانی خواهد شد .در نتیجه توجه ویژه بهدرستی
مستندسازی در بررسیهای ژنگانی بسیار اهمیت
خواهد داشت ) .(Weigel et al., 2010هنگامیکه
خطای مستندسازی باال و در پی آن درستی
مستندسازی پایین باشد در نتیجه استفاده از
تراشههای با تراکم باال توصیه شد ( Mulder et al.,
 .)2012در بررسی اخیر با توجه به درستی باالی
مستندسازی و در پی آن نبود تفاوت معنیدار
 AUROCدر گروههای مستندشده و اصلی در هر دو
روش آماری ،استفاده از مستندسازی امری اقتصادی و
مقرون بهصرفه بود .بررسیهای روی جمعیت موش با
میزان مستندسازی  75و  50درصد به ترتیب درستی
مستندسازی  0/94و  0/98را به همراه داشت ،و استفاده
از دادههای مستندسازی نسبت به دادههای اصلی در
مدلهای نافراسنجهای ،صرفۀ اقتصادی را به همراه داشت
(.)Felipe et al., 2014
درستی پیشبینی ارزشهای اصالحی ژنگانی در
دادههای واقعی و مستندشده (با میزان حذف 92/86
درصد) با استفاده از مدل بیز  Aمتأثر از میزان حذف
نشانگری گزارش شد ( .)Toghiani et al., 2016کاهش
درستی ژنگانی نژادگانهای مستندشده ( )6Kنسبت به
نژادگانهای اصلی ( )50Kبا استفاده از مدل بیز را حدود
 0/06گزارش کرد و تفاوت معنیداری مشاهده نشد
) (2015) Pimentel et al. .)Chen et al., 2014خطای
مستندسازی را از عاملهای دخیل و مؤثر بر درستی
پیشبینی ارزشهای اصالحی ژنگانی گزارش کردند.
نتایج این تحقیق در پیشفرضهای با شمار کم
 QTLنشان داد که  AUROCبهدستآمده از طریق بیز
آستانهای  Aنسبت به خطای مستندسازی حساسیت
بیشتری نشان میدهد .در تأیید نتایج اخیر ،دیگر
محققان ()Chen et al., 2014; Zhang et al., 2011
نشان دادند ،که درستی پیشبینی ژنگانی (با استفاده از
روشهای بیزی) در ویژگیهای تحت تأثیر شمار کم
 QTLحساسیت بیشتری به خطای مستندسازی نشان
میدهند (2014) Felipe et al. .گزارش کردند ،همیشه
مستندسازی منجر به بهبود پیشبینی ژنگانی نمیشود و
شایستگی مستندسازی نژادگان را وابسته به درجۀ ارتباط
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بین جمعیت مورد آزمون و مرجع ،شمار نشانگرها،
معماری ژنگانی صفت و نوع روش آماری در پیشبینی
تأثیر نشانگرها دانستند.
نقش معماریهای مختلف ژنگانی بر  AUROCدر
دادههای مستندسازی

تأثیر شمار  QTLبر .AUROC
برای ارزیابی تأثیر شمار  QTLبر  ،AUROCپیشفرض 1
( )QTL 108و  )QTL 1080( 2با هم مقایسه شدند
(شکل  .)3در هر سه گروه (نژادگانهای اصلی و
مستندشده با حذف  50و 90درصد نشانگرها) ،با افزایش
شمار  ،QTLمقدار  AUROCروش جنگل تصادفی
افزایش معنیداری نشان داد ( .)P<0/05بهطورکلی
بهکارگیری دادههای  50Kهمراه با شمار باالی  QTLبا
نزدیک بودن فاصلۀ SNPها با QTLها همراه بود در
نتیجه شانس نمونهگیری در  RFافزایش یافت که نتیجۀ
مثبت آن در جنگل تصادفی مشهود بود .افزایش شمار
 ،QTLکاهش AUROCرا در روش بیز آستانهای  Aبه
همراه داشت ،که دلیل این امر را میتوان به توزیع
محدود واریانس ژنتیکی بر شمار زیادی  QTLدانست که
در نتیجه سهم هر  QTLدر ارزش ژنتیکی کل
کاهشیافته ،و قدرت مدلها در پیشبینی ارزشهای
اصالحی کاهش خواهد یافت .به خاطر اینکه روش بیزی
 Aاز برخی ویژگیهای مانند انتخاب متغیر سود میبرند
و مفروضهای آن با شمار  QTLکم سازگارتر است در
نتیجه در شمار اندک  QTLروش بیز آستانهای  Aبهتر
عمل میکنند .نتایج این تحقیق در مورد اثربخشی شمار
باالی  QTLبر  AUROCدر مورد جنگل تصادفی با نتایج
 (2016) Naderi et al.همخوانی داشتHayes et al. .
) ،(2009عملکرد مثبت بیز  Aرا در حضور شمار کم
 QTLگزارش کردند .در پژوهشی با استفاده از شمار
 QTLبرابر با  90و  ،1000مقدار  AUROCروش جنگل
تصادفی به ترتیب  0/70و  0/69و برای بیز آستانهای A
بهترتیب  0/61و  0/66گزارش شد ( & González-Recio
.)Forni, 2011
تأثیر وراثتپذیری بر AUROC

برای ارزیابی تأثیر وراثتپذیری بر ،AUROC
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پیشفرض  )h2=0/3( 2و  )h2=0/1( 3با هم مقایسه
شدند (شکل .)4در هر سه مجموعۀ دادهها ،با افزایش
وراثتپذیری افزایش معنیداری در  AUROCمشاهده
شد ( .)P<0/05بهطورکلی  AUROCدر روش بیز
آستانهای  Aنسبت به روش جنگل تصادفی به افزایش
وراثتپذیری حساسیت بیشتری نشان داد.
هنگامیکه وراثتپذیری باال است ،مقدار AUROC
در روش بیز آستانهای  Aبیشتر متأثر از درستی
مستندسازی قرار گرفت ،بهطوریکه  AUROCدر
دادههای مستندشده با میزان حذف درصد  50و درصد
 ،90نسبت به دادههای اصلی بهترتیب  0/029و 0/036
واحد کاهش یافت .بیشتر بودن وراثتپذیری به معنای
بیشتر بودن نقش ژنها با بیان افزایشی در ایجاد پراکنش
در صفت است که باعث برآورد درستتر تأثیر نشانگرها
میشود ،و هرچه وراثتپذیری صفت بیشتر باشد،
پدیدگان فرد به ارزش نژادگانی فرد نزدیکتر بوده و در
نتیجه آثار نشانگرها و به دنبال آن ارزشهای اصالحی
ژنگانی افراد بهطور درستتری پیشبینی میشود
(.)Villumsen et al., 2009; Goddard & Hayes, 2009
در بررسیهای همانندسازی ،با افزایش وراثتپذیری
افزایش شایانتوجهی در  AUROCروش جنگل تصادفی
مشاهده شد (.)Naderi et al., 2016
عدم تعادل پیوستگی

میانگین  r2برای فاصلههای مختلف تا فاصلۀ دو مگا
جفت باز ( )2Mbpدر شکل  5نشان داده شده است.
میانگین  r2با افزایش فاصلۀ بین نشانگرها کاهش
یافت .بهطورکلی  r2محاسبهشده برای پیشفرضهای
 )HLD( 4بزرگتر از پیشفرضهای  )LLD( 3بود.
این تفاوت در فواصل کمتر ،مشهودتر بود و با افزایش
فاصلۀ بین نشانگرها ،تفاوت  r2محاسبهشده بین
پیشفرضهای  HLDو  LLDکمتر بود .روند نمایی
کاهش  LDبا افزایش فاصلۀ فیزیکی بین دو نشانگر با
نتایج بهدستآمده در دیگر بررسیها همخوانی دارد
( .)Naderi et al., 2016; Yin et al., 2014بهطورکلی
وجود  LDبه ساختار ژنتیکی و اندازة مؤثر جمعیت
وابسته است ( .)Wang et al., 2017نتایج بررسیها
نشان داد ،کمترین میزان  LDبهمنظور یک انتخاب
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نادری :تأثیر مستندسازی نژادگان و معماریهای مختلف ژنگانی بر عملکرد ...

ژنگانی مناسب  0/2است (.)Meuwissen et al., 2001
سطح  LDیک جمعیت میتواند اصالحگر را در تشخیص
تراکم نشانگری (ریزتراشههای  )DNAمناسب کمک
کرده و بر درستی ارزیابیها و موفقیت در انتخاب ژنگانی
تأثیر مستقیم بگذارد (.)Solberg et al., 2008
تأثیر سطح  LDبر AUROC

برای ارزیابی اثر ساختار  LDبر  ،AUROCپیشفرض
 LD( 3پایین) و  LD( 4باال) باهم مقایسه شدند
(شکل  .)6میانگین  LDبرای پیشفرض  3و  4در
فاصلۀ  0/1سانتی مرگان به ترتیب  0/135و 0/295
بود .افزایش  LDدر مجموعۀ دادهها اصلی و
مستندسازی ،افزایش ناچیز در  AUROCروش جنگل

تصادفی داشت .بااینحال میزان  AUROCبیز
آستانهای  Aبه افزایش  LDحساسیت باالیی نشان داد
( .)p<0/05نتایج بررسیها نشان میدهد ،وجود LD
قوی بین نشانگرها مجاور در بررسی ژنگان انسان نقش
اساسی ایفا میکند ( .)Ke et al., 2004بهعنوان یک
اصل کلی ،وجود  LDبین نشانگر و  QTLمنبع اصلی
دادههای بوده و نقش عمدهای در پیشبینی ارزشهای
اصالحی ژنگانی از طریق بیز  Aایفا میکند ( Sun et
 .)al., 2016بنابر نتایج این تحقیق ،تأثیر افزایش LDبر
 AUROCروش جنگل تصادفی معنیدار نبود و مقدار
 AUROCبرای دادههای با  LDپایین و باال به ترتیب
دامنهای بین  0/59-0/54و  0/59-/55داشت
(.)Naderi et al., 2016

شکل  .3تأثیر شمار متفاوت  QTLبر  AUROCروش جنگل تصادفی ( )RFو بیز آستانهای )BTA( A
)Figure 3. Effect of different number of QTL on AUROC by threshold Bayes A (TBA) and random forest (RF

شکل  .4تأثیر سطوح مختلف وراثتپذیری بر  AUROCروش جنگل تصادفی ( )RFو بیز آستانهای )BTA( A
)Figure 4. Effect of different levels of heritability on AUROC by threshold BayesA (TBA) and random forest (RF
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شکل  .5میانگین نبود تعادل پیوستگی در فاصلههای مختلف ژنگان
Figure 5. Mean of linkage disequilibrium in different intervals of the genome

شکل  .6تأثیر سطح  LDبر  AUROCدر روش جنگل تصادفی ( )RFو بیز آستانهای )BTA( A
)Figure 6. Effect of different levels of LD on AUROC by threshold Bayes A (TBA) and random forest (RF

نتیجهگیری

بهطورکلی نسبت مستندسازی (میزان حذف نشانگرها) و
ساختار  LDاز عاملهای مؤثر بر درستی مستندسازی
بودند .ساختار معماری ژنگانی (شمار  ،QTLسطح  LDو
وراثتپذیری) به همراه نسبت مستندسازی از عاملهای
مؤثر بر  AUROCبهدستآمده از طریق روشهای جنگل
تصادفی و بیز آستانهای  Aدر تجزیۀ ویژگیهای آستانهای
بودند .با وجود عملکرد باالی روش بیز آستانهای  Aدر
برآورد  ،AUROCروش جنگل تصادفی حساسیت

بیشتری به تغییرات  QTLاز خود نشان داد .بااینحال
هنگامیکه ویژگیهای آستانهای دارای سطوح پایین ،LD
وراثتپذیری متوسط و تحت کنترل شمار زیاد  QTLقرار
گیرند ،روش جنگل تصادفی (بهرغم زمان محاسبات باال)
بهترین عملکرد را نشان داد .بهعنوان یک نتیجۀ مهم،
استفاده از دادههای ( 5kبا میزان حذف  90درصدی) با
میانگین درستی مستندسازی حدود  ،0/968میتواند
راهکار مناسبی برای کاهش هزینههای ارزیابی ژنگانی در
نظرگرفته شود.
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