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1 WPROWADZENIE 

Metoda MDR (Multifactorial Dimensionality 
Reduction) powstała jako odpowiedź grupy na-
ukowców z Uniwersytetu Medycznego w Van-
derbilt na potrzeby epidemiologii opartej na 
genetyce molekularnej. Postawili oni sobie za 
cel rozwijanie metod statystycznych umożliwia-
jących wykrywanie interakcji pomiędzy czynni-
kami genetycznymi i środowiskowymi, które 
skutkują wystąpieniem schorzenia. Metoda 
MDR została zaprojektowana na potrzeby badań 
nad nowotworami, chorobami układu krążenia 
i schorzeniami psychiatrycznymi. Jest także wy-
korzystywana, zgodnie ze źródłem [8], przy 
badaniu chorób, takich jak: astma, alergie, cho-
roby autoimmunologiczne, zespół przewlekłego 
zmęczenia, cukrzyca, otyłość, zespół metabo-
liczny, choroby genetyczne, choroby ginekolo-
giczne, okulistyczne, osteoporoza, w farmakoge-
netyce. 

Podstawowym celem pracy jest przeanali-
zowanie metody MDR, jej oprogramowanie oraz 
przetestowanie pewnych własności. Metoda 
zaimplementowana została w języku Visual 
Basic, w środowisku STATISTICA. Napisany 
został także program umożliwiający symulo-
wanie danych zgodnie z przyjętymi założeniami. 

2 ZARYS METODY MDR 

Procedura MDR polega na znalezieniu takiego 
podzbioru zbioru 1 }{ , , nX X , którego ele-
menty najlepiej objaśniają zmienną Y. W tym 
celu analizujemy wszystkie 2

n
 podzbiorów i dro-

gą kolejnych eliminacji wybieramy: najpierw 

najlepsze zestawy r-elementowe dla każdego 
1, ,r n , a następnie z wybranych zestawów 

o różnej wielkości - jeden najlepszy. Dla wybra-
nego zestawu określa się, które genotypy są 
chorobotwórcze, a które nie. 

Proces wyboru najlepszego zestawu podlega 
weryfikacji krzyżowej, czyli dokonuje się go na 
podstawie 10-krotnej partycji zbioru danych na 
dwie grupy, z których pierwsza służy do wyło-
nienia zestawu, natomiast druga do oceny doko-
nanego wyboru. 

Redukcja wymiaru danych, o której mówi 
nazwa metody, polega na segregacji genotypów 
na dwie klasy, na podstawie liczby osób chorych 
i zdrowych w zbiorze danych. Ograniczamy 
w ten sposób informacje o danych, redukujemy 
ich wymiar poprzez rozważanie jednej funkcji 
przypisującej każdy genotyp do jednej z dwu 
klas. 

3 DANE GENETYCZNE 

Przyjrzymy się najpierw danym, jakie zamierza-
my analizować. Genetycy zajmujący się bada-
niem przyczyn występowania chorób genetycz-
nych spotykają się z problemem rozpoznania, 
które spośród rozpatrywanych przez nich kilku 
lub kilkunastu czynników genetycznych lub śro-
dowiskowych istotnie wpływają na zachoro-
wanie. 

Z punktu widzenia statystyki problem ten nie 
jest łatwy do rozwiązania, kiedy dysponuje się 
niewielką bazą danych i kiedy podejrzewamy, 
że nie jeden lub dwa, a więcej czynników 
wpływa na zachorowanie. 
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3.1 Aspekt biologiczny 

Istnieją geny odpowiedzialne w całości za jakąś 
cechę, często jednak wiele genów wpływa na 
daną cechę fenotypową. 

Rozważymy choroby, które nie pojawiają się 
wcale przy pewnych zestawach alleli, a przy 
innych występują z pewnym prawdopodobień-
stwem. Oznacza to, że tylko część osób z danym 
chorobotwórczym zestawem alleli zapada na 
badane schorzenie. 

Zazwyczaj istnieje kilka rodzajów danego 
genu, nazywanych allelami. Nas będzie intereso-
wać sytuacja, w której gen występuje w dwóch 
odmianach - allelach. Zwykle jeden z alleli jest 
dominujący, będziemy go oznaczać przez A, 
a drugi, który oznaczamy przez a, recesywny. 
Człowiek ma pary chromosomów, większość 
genów występuje u człowieka w dwóch kopiach, 
a więc ma zestaw AA, aa (homozygotyczne) lub 
aA (heterozygotyczny). 

Oznaczmy prawdopodobieństwo występowa-
nia allelu A jako p, natomiast allelu a jako q. 
Wtedy 1p q  , a zestawy alleli pojawiają się 
w populacji z rozkładem zgodnym z prawem 
Hardyego-Weinberga, którego sformułowanie 
znaleźć można w pracy [1]: Zestaw AA wystę-
puje w populacji z prawdopodobieństwem p

2
, 

aA z prawdopodobieństwem 2pq, aa z praw-
dopodobieństwem q

2
. Dla różnych genów 

wartość p może być różna i przyjmować war-
tości z przedziału (0, 1). 

3.2 Postać danych 

Zajmiemy się sytuacją, w której genetyk podej-
rzewa, że choroba, którą bada, spowodowana 
jest interakcją kilku genów. Będziemy rozpa-
trywali sytuację, w której zebrano dane o grupie 
kilkudziesięciu do kilkuset osób. Dane zawierają 
informację, czy u osoby stwierdzono konkretną 
chorobę oraz jakie zestawy alleli występują 
u niej w n konkretnych genach. Przykładowy 
zapis w bazie danych wygląda następująco: 

 

Rys. 1. Przykładowy zapis w bazie danych w arkuszu 
STATISTICA. 

3.3 Matematyczna interpretacja danych 

Do opisu n rozpatrywanych genów użyjemy 
n niezależnych zmiennych losowych 1, , nX X . 
Każda z tych zmiennych ma rozkład dyskretny 
o trzech wartościach, odpowiadających trzem 
zestawom alleli. 

Oznaczymy wartości iX  jako [aa]i (odpo-
wiada zestawowi homozygotycznemu recesyw-
nemu), [aA]i (zestaw heterozygotyczny), [AA]i 
(zestaw homozygotyczny dominujący). Wów-
czas rozkład zmiennej iX  dla {1, }i n  to  

2
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gdzie 1i ip q  oraz , (0,1)i ip q  . 

Wektor losowy 1( , , )nX X X  może 
przyjąć 3

n
 wartości. Konkretną wartość tego 

wektora oznaczamy 1( , , )nx x , gdzie 
{[ ] ,[ ] ,[ ] }i i i ix aa aA AA  dla {1, }i n .  

3.3.1 Genotyp 

Poprzez wybór r  zmiennych ( 1, , )r n  
spośród 1, , nX X  możemy utworzyć wektor 

1
( , , )

rn nX X . Każdą wartość tego wektora 
będziemy w dalszej części pracy nazywać 
genotypem. 

Zdefiniujemy zmienną losową Y , która 
wskazuje, czy osoba jest chora. Przyjmujemy, że 
wartość 1 odpowiada wystąpieniu choroby, 
a wartość 0 brakowi choroby. Zmienna Y  jest 
zależna od wektora X .  

3.3.2 Funkcja penetracji 

Aby zadać prawdopodobieństwa zachorowania 
przy poszczególnych genotypach zdefiniujemy 
funkcję f , nazywaną przez genetyków funkcją 
penetracji. Jest ona określona na zbiorze 
wartości wektora X , przyjmuje wartości ze 
zbioru [0,1]. 

Funkcja f  jest postaci: 

1 1 1( , , ) ( 1| , , )n n nf x x P Y X x X x   
 

Zauważmy, że wtedy 

 

1 1

1

( 0 | , , )

1 ( , , )

n n

n

P Y X x X x

f x x

  

 
 

a więc mając daną funkcję penetracji, dany 
mamy rozkład Y . 
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3.3.3 Macierz przypadków 

Zbiór danych składający się z informacji o k 
osobach możemy utożsamiać z k-elementową 
próbą z rozkładu wektora 1( , , )nY X X , którą 
zapiszemy w postaci macierzy: 

 

1 11 1

22 21

1

n

n

k k kn

y x x

ay x

y x a

 
 
 
 
 
   

gdzie {0,1}iy  , {[ ] ,[ ] ,[ ] }ij j j jx aa aA AA . 

Pojedynczy wiersz tej macierzy, a więc dane 
dotyczące jednej osoby nazwiemy przypadkiem, 
i-ty wiersz będziemy zapisywać jako 

, 1( , , )i i iny x x . 

4 CHARAKTERYSTYKA SYMULO-
WANYCH ZBIORÓW DANYCH 

Do zbadania pewnych własności metody wyko-
rzystano symulowane dane. Teraz przyjrzymy 
się ich charakterystyce. 

4.1 Charakterystyka ogólna 

Dane zawierają informację o 5 genach, zako-
dowanych w wektorze 51( , , )X X X . Przyję-
to, że zmienne 51, ,X X  są wzajemnie nieza-
leżne. W zbiorze danych k  zmiennych 
( 1, ,5)k   spośród 51, ,X X  wpływa na 
zmienną Y  opisującą, czy osoba jest chora. Po-
zostałych 5 − k  zmiennych jest od Y  nieza-
leżnych. Przyjrzyjmy się na początek przykła-
dom. 

4.1.1 Przykład 

Jeśli jeden gen wpływa na zachorowanie, w tym 
chorobę powoduje sekwencja aA, możemy 
sytuację tę zapisać w macierzy1 3 : 

 

( 0 1 0 )

aa aA AA

 

4.1.2 Przykład 

Jeśli dwa geny mają wpływ na zachorowanie, 
możemy użyć zapisu w macierzy 3 3 : 

 

0 0 0

1 0 0

1 0 0

aa aA AA

aa

aA

AA

 
 
 
 
   

Powyższa macierz przedstawia sytuację, 
w której chorobę wywołują sekwencje: na pier-
wszym genie aA, na drugim aa lub na 
pierwszym AA, na drugim aa.  

4.2 Pojęcie modelu 

Sformalizujemy teraz ten zapis. Aby opisać 

w sposób systematyczny rozkład zmiennej Y , 

użyjemy funkcji penetracji 
{0,1}

f . 

Niech W  oznacza zbiór wszystkich możli-
wych wartości wektora 51( , , )X X . Wówczas 

{0,1}: {0,1}f W  , 

gdzie 

1

{0,1}
( , , ) 1rf w w  , 

oznacza, że genotyp 1( , , )rw w  powoduje 
chorobę; nie precyzujemy, z jakim prawdopodo-
bieństwem. Uściślimy to później za pomocą 
funkcji penetracji f . 

Natomiast  

1

{0,1}
( , , ) 0rf w w 

 

oznacza, że genotyp 1( , , )rw w  nie jest 
chorobotwórczy. 

Funkcję 
{0,1}

f  określającą zależność zmien-

nej Y od r zmiennych nazwiemy modelem 

r-czynnikowym lub też modelem r-wymiarowym. 

4.3 Modyfikacja modelu 

Powyższy model zakłada, że przy określonych 
sekwencjach choroba występuje na pewno. 
Potrzebujemy modelu, w którym schorzenie 
występować będzie przy określonej sekwencji 
genów z pewnym zadanym prawdopodobień-
stwem r . Zmodyfikujemy więc teraz model. Na 
początek przyjrzyjmy się zmodyfikowanemu 
przykładowi 4.1.2. 
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4.3.1 Przykład 

Przyjmijmy, że dwa geny wpływają na zacho-
rowanie. Chorobę wywołują sekwencje: na pier-
wszym genie Aa i na drugim aa lub na pierw-
szym AA i na drugim aa, wszystkie z prawdo-
podobieństwem r =0,3. 

Zapis macierzowy zależności zachorowania 
od sekwencji genów wygląda teraz następująco: 

 

0 0 0

0,3 0 0

0,3 0 0

aa aA AA

aa

aA

AA

 
 
 
 
   

Zapiszmy formalnie modyfikację za pomocą 
funkcji penetracji. Funkcja penetracji f dla 
generowanych danych ma postać: 

 
1

1

1

{0,1}

{0,1}

, gdy ( , , ) 1
( , , )

0, gdy ( , , ) 0

r

r

r

r w w
w w

w w

f

f
f

 
 
   

gdzie: 

(0,1)r  jest prawdopodobieństwem za-

chorowania. 

Zajmiemy się teraz bardziej szczegółowo za-

gadnieniem modeli (funkcji 
{0,1}

f ), by wybrać 

takie, które będą odpowiadać rzeczywistym 

zależnościom genetycznym. Na początek 

wprowadzimy uproszczoną notację dwójkową. 

4.4 Modele 1-czynnikowe 

Wszystkich modeli 1-czynnikowych jest 2
3 

=8. 

Niech wartościami 1X  będą aa, aA, AA. 

Funkcję 
{0,1}

f  zanotujemy w postaci wektora 

 {0,1} {0,1} {0,1}
( ), ( ), ( )aa aA AAf f f 

 
   

Użyjemy wygodnego sposobu numeracji: 
numer modelu w systemie dziesiętnym odpo-
wiada wartości wektora funkcji penetracji 
w systemie dwójkowym. Model z przykładu 
4.1.2 oznaczamy jako M2 = (010)2. 

Poprzez analogię do postulatów wysuwanych 
przez autorów pracy [7], odnoszących się do 
użyteczności modeli dwuczynnikowych w gene-
tyce uznamy, że spośród modeli 1-czynni-

kowych nie interesują nas modele M0 i M7 oraz 
że za jednakowe uważać będziemy modele 
powstałe przez przekształcenia: 
1 zamiana alleli a i A, 
2 zamiana wszystkich 0 na 1 i 1 na 0. 

Pozostają do analizy dwa typy modeli. Bę-
dziemy generować zbiory zgodnie z M1 i M2. 

4.5 Modele 2-czynnikowe 

Przedstawmy najpierw w macierzy 2-wymia-

rowej 2-czynnikowy model choroby. W kolum-

nie mamy zestaw alleli zmiennej 1X , w wierszu 

2X , a {0,1}
ijf  oznaczają wartości f  dla argu-

mentów wyznaczonych przez i-ty wiersz i j-tą 

kolumnę: 

 
2 2 2

{0,1} {0,1} {0,1}
11 12 131
{0,1} {0,1} {0,1}

1 21 22 23

{0,1} {0,1} {0,1}
1 31 32 33

aa aA AA

f f faa

aA f f f

AA f f f

 
 
 
 
 
   

Przyjmujemy numerację modeli analogiczną 
do numeracji użytej do opisu modeli 1-czyn-
nikowych. Numerujemy modele następująco: 

 
10

{0,1} {0,1} {0,1} {0,1} {0,1} {0,1} {0,1} {0,1} {0,1}
11 12 13 21 22 23 31 32 33 2

(Numer modelu)

( )f f f f f f f f f



 

W tej numeracji model z przykładu 4.1.2 to 
model M33 = (0 0 0 1 0 0 1 0 0)2. 

4.5.1 Liczba modeli dwuczynnikowych 

Różnych wektorów zero-jedynkowych o 9 

współrzędnych jest 2
9 

= 512. Przyjmujemy, że 

nie interesują nas modele zero-locusowe (wszys-

tkie
{0,1} 0ijf   lub wszystkie 

{0,1} 1ijf  ), oraz jed-

nolocusowe (jednakowe wartości w wierszach 

i kolumnach w modelu macierzowym). 
Zauważmy ponadto, że wymienione poniżej 

przekształcenia prowadzą do modeli, które z na-
szego punktu widzenia są identyczne z wyj-
ściowymi: 
1 zamiana kolejności czynników, 
2 zamiana alleli w pierwszym lub drugim czyn-

niku, 
3 zamiana wszystkich 0 na 1 i 1 na 0. 
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Dzięki twierdzeniu Polya o zliczaniu [2] 
otrzymujemy, że przekształcenia 1 i 2 zmniej-
szają liczbę modeli z 512 do 102. Biorąc pod 
uwagę przekształcenie 3, dostajemy ich o po-
łowę mniej - 51. Odejmijmy jeszcze wszystkie 
0-czynnikowe (jeden) oraz 1-czynnikowe (dwa). 
Zostaje 48 interesujących nas modeli. 

4.5.2 Klasyfikacja modeli 2-czynnikowych 

W pracy [7] dokonano klasyfikacji wszystkich 
dwuczynnikowych modeli pod kątem użytecz-
ności w badaniach genetycznych.  

Autorzy segregują je ze względu na różne 
cechy, wyróżniając następujące modele (przyj-
mijmy, że allel dominujący (A,B) jest chorobo-
twórczy): 
1 Łącznie recesywno-recesywny (RR). Do za-

chorowania potrzebna jest obecność dwu 
alleli chorobotwórczych w obydwu czynni-
kach; np. M1. 

2 Łącznie dominująco-dominujący (DD). Do 
zachorowania potrzebny jest co najmniej 
jeden allel chorobowy w obydwu czynnikach; 
np. M27. 

3 Łącznie recesywno-dominujący (RD). Do za-
chorowania potrzebne są dwa allele chorobo-
twórcze z jednego czynnika i co najmniej 
jeden z drugiego czynnika; np. M3. 

4 Zmodyfikowany (Mod). Wystarczy zamienić 
jedną wartość funkcji penetracji, aby otrzy-
mać któryś z opisanych rodzajów modeli, np. 
M15 po zamianie 3-ciej współrzędnej będzie 
modelem M79, modelem OR. 

5 Progowy (T). Do zachorowania potrzebna jest 
określona liczba chorobowych alleli, nieza-
leżnie na którym czynniku; np. próg=3 dla 
M11. 

6 Wykluczający (XOR). Uzyskany za pomocą 
operacji XOR; np. 78. 

7 Multiplikatywny. Uzyskany za pomocą 
operacji AND. 

8 Addytywny. Uzyskany za pomocą operacji OR. 
9 Jednoczynnikowy. 
10 Warunkowo dominujący/recesywny. Pierw-

szy czynnik zachowuje się jak dominują-
cy/recesywny, gdy drugi czynnik przyjmuje 
określony genotyp; np. w modelu M11 pierw-
szy locus zachowuje się jak recesywny, gdy 
genotyp drugiego czynnika to bB, a jak 
dominujący, gdy BB. 

11 Sprzężenia. W sprzężeniu pozytywnym inter-
akcja dwu czynników, z osobna neutralnych, 

powoduje chorobę. W negatywnym - brak 
komponentu z drugiego czynnika prowadzi 
do zachorowania; np. M68, gdzie interakcja 
a i B oraz b i A jest szkodliwa, a maksymalny 
negatywny efekt jest osiągany w kompozycji 
aaBB i bbAA. 

12 Letalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę chorobę 
genetyczną, do wystąpienia której potrzebna 
jest pewna liczba alleli w jednym/dwu czyn-
nikach, może pojawić się sytuacja, że z po-
pulacji znikną prawie wszystkie osobniki 
o pewnych genotypach; np. w modelu M11 
prawdopodobieństwo występowania zestawu 
AABB będzie bardzo małe. 

13 Symetryczny. Szczególnie modele symetrycz-
ne ze względu na permutacje dwu alleli mogą 
być bardziej istotne ze względu na modelo-
wanie powszechnych chorób. 

4.5.3 Wybrane modele 

Biorąc pod uwagę wymienione cechy, wybierze-
my teraz 6 różnorodnych modeli do testowania 
(umieszczona w nawiasach charakteryzacja po-
służy nam do rozszerzenia modeli do 3-, 4- i 5- 
czynnikowych): 

M11 - progowy, warunkowo dominujący, sy-
metryczny ze względu na permutacje czynników 
(choroba występuje, gdy co najmniej 3 allele 
łącznie na obu czynnikach są dominujące); 

M27 - łącznie dominująco-dominujący, wa-
runkowo dominujący, multiplikatywny, syme-
tryczny ze względu na permutacje czynników 
(choroba występuje, gdy jest co najmniej jeden 
allel dominujący na każdym z czynników); 

M29 - nieskategoryzowany; 
M68 - sprzężenia, symetryczny ze względu na 

permutacje czynników i alleli w dwu czynnikach 
(choroba występuje, gdy są dwa allele rece-
sywne na jednym czynniku i dwa dominujące na 
drugim); 

M78 - letalny, wykluczający, symetryczny ze 
względu na permutacje czynników (uzyskany za 
pomocą spójnika logicznego XOR z dwu czyn-
ników postaci (0 0 1)); 

M186 - sprzężenia, addytywny, symetryczny 
ze względu na permutacje czynników, alleli 
w dwu czynnikach, alleli w jednym czynniku 
(zachorowanie następuje, gdy na jednym z czyn-
ników jest zestaw heterozygotyczny). 
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4.6 Modele 3,4,5-czynnikowe 

Rozszerzymy teraz wybrane przez nas w pun-
kcie (4.1.1) modele dwuczynnikowe, aby uzys-
kać modele o większych wymiarach. Uogól-
nienie takie może zostać wykonane wielorako, 
my odwołamy się do przeprowadzonej charak-
teryzacji modeli dwuczynnikowych i uogólnimy 
ją następująco: 
M11 - zachorowanie następuje, gdy jest  
 dla modelu 3-czynnikowego: co najmniej 5 

alleli dominujących łącznie na wszystkich 
czynnikach, 

 dla modelu 4-czynnikowego: co najmniej 7 
alleli dominujących łącznie na wszystkich 
czynnikach, 

 dla modelu 5-czynnikowego: co najmniej 9 
alleli dominujących łącznie na wszystkich 
czynnikach. 

M27 - zachorowanie następuje, gdy jest co naj-
mniej 1 allel dominujący na każdym czynniku. 
M29 - uzyskany losowo; prawdopodobieństwo 
zachorowania dla każdego układu alleli wynosi 
0,35. 
M68 - zachorowanie następuje, gdy są 
 dla modelu 3-czynnikowego: 2 allele rece-

sywne na jednym z czynników, 2 allele domi-
nujące na drugim i 2 allele recesywne lub 
dwa dominujące na trzecim, 

 dla modelu 4-czynnikowego: na dwu czynni-
kach allele recesywne, na dwu dominujące, 

 dla modelu 5-czynnikowego: na dwu czynni-
kach allele recesywne, na trzech dominujące. 

M78 - uzyskany za pomocą operacji XOR 
 dla modelu 3-czynnikowego: (0 0 1) XOR 

(M78 2-czynnikowy), 
 dla modelu 4-czynnikowego: (0 0 1) XOR 

(M78 3-czynnikowy), 
 dla modelu 5-czynnikowego: (0 0 1) XOR 

(M78 4-czynnikowy). 
M186 - do zachorowania potrzeba i wystarcza, 
by na jednym z czynników wystąpił zestaw 
heterozygotyczny. 

5 WYNIKI TESTOWANIA. POSTAWIONE 
HIPOTEZY 

W celu sprawdzenia zdolności wykrywania za 
pomocą metody MDR właściwego modelu cho-
roby przeprowadzono symulacje. Badano, jak 
dobrze metoda wskazuje zestawy zmiennych 
odpowiedzialnych za wystąpienie choroby, 

w zależności od: modelu, funkcji penetracji f , 
prawdopodobieństw występowania alleli domi-
nujących, liczby przypadków.  

Zbiór danych o zadanych parametrach gene-
rowano 10-krotnie. Po wykonaniu na 10 zbio-
rach procedury MDR notowano liczbę właś-
ciwie wskazanych zestawów zmiennych. Liczbę 
tę nazwiemy wykrywalnością. Na podstawie 
wykrywalności uzyskanej w przetestowanych 
zbiorach formułujemy hipotezy co do działania 
metody w ogólności. 

Zbierzemy teraz wszystkie parametry, jakich 
potrzebujemy do opisu symulowanego zbioru 
danych. Są to: 
1 liczba przypadków n , a więc osób, których 

dane umieszczone są w bazie; w genero-
wanych zbiorach danych liczba przypadków 
wynosi 50 lub 100, z czego połowę stanowią 
osoby chore; 

2 prawdopodobieństwa ip  występowania allelu 
dominującego dla kolejnych genów (zmien-
nych iX ); należą one do zbioru {0,1; 0,25; 
0,5; 0,75; 0,9}; 

3 model, a więc funkcja 
{0,1}f ; 

4 wartość r  funkcji penetracji f . 

5.1 Hipoteza 1: Zależność wykrywalności od 
wartości r 

Przy wielkości zbioru n = 50 dla pewnych mo-
deli dwuczynnikowych uzyskuje się dobrą 
wykrywalność już przy r  = 0,05; dla większości 
ta wartość r  jest zbyt mała.  

Hipotezę opieramy na 280 przetestowanych 
zbiorach danych, obejmujących wszystkie 2-
wymiarowe modele, n = 50, pi = 0, 5 dla 

1, ,5i  . 
Dla każdego modelu wygenerowano zbiory 

z r = 0,1; 0,2; 0,3, dla wybranych także 
z r = 0,05; 0,5; 0,75. Szczegółowe wartości r , 
dla których otrzymano zadowalającą wykrywal-
ność, zamieszczamy w tabeli 1. 

Tabela 1. Najmniejsze wartości r ze zbioru {0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 
0,5; 0,75}, dla których wykrywalność przekracza 7. 

Numer modelu M11 M27 M29 M68 M78 M186 

Minimalne r 0,05 0,75 0,5 0,1 0,05 0,75 

Wartości zamieszczone w tabeli 2 obrazują, 
jak duże jest zróżnicowanie wykrywalności przy 
tej samej wartości r . 
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Tabela 2. Wykrywalność dla modeli dwuczynnikowych przy 
0,1r  . 

Numer modelu M11 M27 M29 M68 M78 M186 

wykrywalność 10 5 5 9 7 0 

Nasuwa się pytanie, jakie cechy modelu de-
cydują o poziomie jego wykrywalności. By na 
nie odpowiedzieć, należałoby wykonać symu-
lacje dla znacznie większej liczby modeli. 

5.2 Hipoteza 2: Zależność wykrywalności 
od charakteru modelu 

Dla różnych modeli w obrębie tej samej liczby 
czynników 3,4, 5, jednakowych wartościach r, 
tych samych prawdopodobieństwach występo-
wania alleli dominujących i wielkościach zbio-
rów, wykrywalność jest silnie zależna od 
charakteru modelu i zróżnicowana. 

Hipotezę opieramy na 480 przetestowanych 
zbiorach danych, obejmujących wszystkie 
3-5-czynnikowe modele, gdzie liczba przypad-
ków n = 50, pi = 0, 5 dla i = 1,...,5, natomiast 
r = 0,1; 0,2; 0,3 dla modeli 3-i 4-czynnikowych 
oraz r = 0,3; 05 dla modeli 5-czynnikowych. 

W tabeli 3 zebrano średnie wykrywalności 
dla wszystkich wartości r dla danego modelu. 

Tabela 3. Średnia wykrywalność dla poszczególnych modeli, 
względem jednakowych wartości r dla modeli o tym samym 
wymiarze. 

 
Numer modelu 

M11 M27 M29 M68 M78 M186 

W
y

m
ia

r 
m

o
d

el
u
 3d 8 1,33 2,67 5,33 3,67 0,33 

4d 4,67 0,67 2,67 2,67 0 0 

5d 7 5 5,5 3,5 3 4,5 

Wśród modeli 3-czynnikowych różnice 
w wykrywalności są najmniejsze, nieco większe 
wśród modeli 4-czynnikowych, niezbyt duże 
wśród modeli 5-czynnikowych. Podobnie jak 
w przypadku modeli 2-czynnikowych, pojawia 
się pytanie, w jaki sposób charakterystyka 
modelu wpływa na wykrywalność - w tym celu 
należałoby przeprowadzić badania na większej 
liczbie modeli. 

5.3 Hipoteza 3: Zależność wykrywalności 
od wymiaru modelu 

Wraz ze wzrostem wymiaru modelu wykry-
walność maleje. 

Hipotezę opieramy na 260 przetestowanych 
zbiorach danych, obejmujących wszystkie typy 
modeli 1-, 2-, 3-, 4-, i 5- wymiarowych, gdzie pi 
= 0, 5 dla 1, ,5i  , dla wszystkich zbiorów 
wartość r = 0, 3, liczba przypadków n = 50. 
W tabeli 4 zebrano średnią wykrywalność dla 
wszystkich modeli w obrębie tego samego 
wymiaru: 

Tabela 4. Średnia wykrywalność modeli dla r = 0, 3. 

Wymiar modelu 1d 2d 3d 4d 5d 

Średnia wykryw. 9 5,17 3,67 2,33 4 

Widoczny jest spadek wykrywalności wraz 
ze wzrostem wymiaru od 1 do 4. Wysoka wy-
krywalność dla modeli 5-wymiarowych sugeru-
je, że hipoteza nie sprawdza się w przypadku 
modeli pełnych - opartych na wszystkich 
zmiennych. 

5.4 Hipoteza 4: Zależność wykrywalności od 
liczby przypadków 

Wykrywalność modelu wzrasta wraz z liczbą 
przypadków w zbiorze danych w sposób zależny 
od wymiaru modelu. 

Hipotezę opieramy na 260 przetestowanych 
zbiorach danych, obejmujących wszystkie mo-
dele 1-, 2-, 3-, 4- czynnikowe z r = 0, 2, liczba 
przypadków n = 50, 100, oraz wszystkie modele 
5-czynnikowe z r = 0, 3, liczba przypadków 
n = 50, 100. Dla wszystkich zbiorów pi = 0, 5 
dla i = 1,...,5. 

Niech s50 i s100 oznaczają średnią wykrywal-
ność dla wszystkich modeli w obrębie danego 
wymiaru, przy liczbie przypadków równej 50 
i 100. Wyniki obrazujące zmianę wykrywalności 
wraz ze zwiększeniem liczby przypadków za-
mieszczono w tabeli 5. 

Tabela 5. Średnia wykrywalność przy liczbie przypadków 50 
i 100; r = 0, 2 dla modeli 1-, 2-, 3-, 4-czynnikowych oraz r = 0, 
3 dla modeli 5-czynnikowych. 

Wymiar modelu 1d 2d 3d 4d 5d 

s50 9 5,33 3,67 1,17 4,33 

s100 8,5 7 7 6 4,83 

s50/s100 0,94 1,31 1,91 5,13 1,12 

Dla modeli od 2- do 4- czynnikowych wzrost 
wykrywalności jest bardzo wyraźny. Dla modeli 
5-czynnikowych jest on nieznaczny, co możemy 
tłumaczyć tym, że obejmują one wszystkie 
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czynniki. Dla modeli 1-czynnikowych odnoto-
wujemy niewielki spadek wykrywalności, spo-
wodowany prawdopodobnie faktem, że modele 
te są tylko dwa, a więc wyniki mogą być obar-
czone sporym błędem. 

5.5 Hipoteza 5: Zależność wykrywalności 
od prawdopodobieństwa p występowania 
allelu dominującego 

Wraz ze zmianą prawdopodobieństwa występo-
wania allelu dominującego zmienia się wykry-
walność. 

Hipotezę wysunięto na podstawie 180 prze-
testowanych zbiorów danych. Do testowania 
wybrano trzy modele 2-czynnikowe, które dla 
częstotliwości pi = 0,5 dla 1, ,5i   wyka-
zywały różną wykrywalność: M11 - wysoką, 
M29 - średnią, M186 - niską, jak odnotowano to 
w hipotezie 2. 

1 2,X X  oznaczają zmienne, od których za-
leżna jest zmienna Y, p1 = p2 = p, gdzie 

{0,25;0,4;0,5;0,6;0,9}p , natomiast p3 = p4 = p5 
= 0,5. 

Tabela 6. Wykrywalność dla wybranych modeli dwuczynni-
kowych w zależności od prawdopodobieństwa występowania 
alleli dominujących p dla zmiennych 

1 2
,X X ; r = 0,1. 

Prawdopodobieństwo p 0,25 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 

M11 9 9 9 5 0 0 

M29 10 6 5 3 1 0 

M186 0 1 0 0 4 9 

Zestawione w tabeli 6 wyniki wskazują, że 
wraz ze wzrostem częstotliwości alleli domi-
nujących dla pewnych modeli wykrywalność 
wzrasta, dla innych maleje. Zmiany te są zna-
czące. 

6 SCHEMAT PROCEDURY MDR 

Przyjrzymy się teraz uproszczonemu schema-
towi metody MDR. 

6.1 Weryfikacja krzyżowa 

W algorytmie MDR stosuje się metodę wery-
fikacji krzyżowej (cross-validation). Metoda ta 
występuje w wielu wersjach, jedną z najczęściej 
stosowanych jest L-partycja. Polega ona na 
podziale danych na L mniej więcej równych 
części i powtarzaniu konstrukcji modelu L razy. 

Model tworzony jest na danych wchodzących 
w skład L-1 części i weryfikowany na jednej 
pozostałej. Za każdym razem zostawiana jest 
inna część do weryfikacji. 

Zastosujemy L partycję z L=10. Dzielimy 
przypadki na 10 części w sposób losowy. Pierw-
sza część będzie tworzyć pierwszy zbiór kon-
trolny, pozostałe – pierwszy zbiór testowy. 
Drugi zbiór kontrolny będzie stanowić druga 
część, pozostałe części wejdą w skład zbioru 
kontrolnego. W ten sam sposób utworzonych 
zostanie10 par zbiór testowy – zbiór kontrolny. 

6.2 Charakteryzacja zmiennych na zbiorze 
testowym 

Do wybrania najlepszego podzbioru zmiennych 

1 }{ , , nX X  opisującego zmienną Y, potrzebu-
jemy charakteryzacji wszystkich podzbiorów 
zmiennych. 

Przyjrzymy się charakteryzacji podzbioru 

1}{X  na pierwszym zbiorze testowym. Zlicza-
my liczbę przypadków chorych i zdrowych 
względem poszczególnych alleli genu 1. 

6.2.1 Przykład 

Niech liczba przypadków n = 50. W zbiorze 
testowym znajduje się 45 przypadków. Allele 
genu 1 to aa, aA i AA. Liczba chorych i zdro-
wych w podziale na allele genu 1 zamieszczona 
jest w tabeli 7. 

Tabela 7. Przykładowy wynik zliczania przypadków cho-
rych/zdrowych w zbiorze testowym ze względu na allele genu 1. 

 aa aA AA 

Liczba chorych 0 11 6 

Liczba zdrowych 8 8 12 

Kolejnym krokiem jest oznaczenie genoty-
pów wysokiego ryzyka. Są to te genotypy, dla 
których liczba chorych przewyższa liczbę zdro-
wych. Pozostałe są oznaczone jako niskiego 
ryzyka. 

6.2.2 Przykład 

Genotypy z przykładu 5.2.1. oznaczamy 
następująco: 

Tabela 8. Przykładowe oznaczenie ryzyka genotypu. 

 aa Aa AA 

Ryzyko Niskie Wysokie Niskie 
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Możemy teraz obliczyć błąd klasyfikacji. Jest 
to stosunek liczby osób ze zbioru testowego, 
których genotyp określono jako wysokiego ry-
zyka, a są zdrowe, lub też określono jako 
niskiego ryzyka, a są chore, do liczby wszyst-
kich przypadków w zbiorze testowym. 

6.2.3 Przykład 

Dla danych z przykładu 5.2.1. błąd klasyfikacji 
wynosi 14 / 45 0,31 . 

W ten sam sposób otrzymujemy błąd klasy-
fikacji dla wszystkich 1-elementowych podzbio-
rów zmiennych na pierwszym zbiorze testowym. 
Wybieramy do dalszej analizy podzbiór o naj-
mniejszym błędzie klasyfikacji, po jednym pod-
zbiorze r-elementowym dla każdego 1, ,r n . 

Wykonujemy tę samą analizę na kolejnych 9 
zbiorach testowych. Otrzymujemy do dalszej 
analizy po 10 zestawów zmiennych dla każdego 

1, ,r n . Dla każdego z tych zestawów wyko-
namy charakteryzację na zbiorze kontrolnym 
odpowiadającym zbiorowi testowemu, na 
którym liczony był błąd klasyfikacji. 

Notujemy także, ile razy dany podzbiór 
zmiennych pojawił się pośród 10 wybranych 
zestawów o tej samej liczbie elementów. Liczbę 
tę, podzieloną przez 10, nazywamy spójnością.  

6.3 Charakteryzacja zmiennych na zbiorze 
kontrolnym 

Dany podzbiór zmiennych charakteryzujemy na 
zbiorze kontrolnym za pomocą błędu predykcji, 
parametru analogicznego do błędu klasyfikacji. 
Jest to stosunek liczby osób ze zbioru kontrol-
nego, których genotyp na podstawie zbioru tes-
towego określono jako wysokiego ryzyka, a są 
zdrowe, lub też określono jako niskiego ryzyka, 
a są chore, do liczby wszystkich przypadków 
w zbiorze kontrolnym. 

Dla każdego r wybraliśmy 10 podzbiorów 
zmiennych. Teraz spośród nich wybieramy te 
o największej spójności. Liczymy dla każdego 
wybranego podzbioru średni błąd predykcji, to 
znaczy średnią arytmetyczną błędów predykcji 
uzyskanych na różnych zbiorach testowych dla 
tego samego zestawu zmiennych.  

Mamy więc dla określonego r zestawy scha-
rakteryzowane spójnością i średnim błędem 
predykcji. Spośród nich wybieramy zestaw 
o najmniejszym średnim błędzie predykcji. 

Nazywamy go najlepszym zestawem r-wymia-
rowym.  

6.4 Wybór najlepszych zestawów 

Sposród najlepszych zestawów jedno-, dwu-,. . ., 
n−wymiarowych wybieramy jeden najlepszy na 
podstawie parametrów, którymi dysponujemy: 
każdy z nich jest scharakteryzowany spójnością 
i błędem predykcji. Jeśli istnieje jeden zestaw, 
który maksymalizuje spójność i błąd predykcji, 
to wybieramy ten zestaw i nazywamy go 
najlepszym zestawem zmiennych. Jeśli jest kilka 
zestawów o takich samych maksymalnej spój-
ności i minimalnym błędzie predykcji, wybie-
ramy ten, który opiera się na mniejszej liczbie 
czynników. 

Często jednak zdarza się, że dla jednego zes-
tawu uzyskujemy największą spójność, a dla 
innego najmniejszy błąd predykcji.  

Autorzy metody zostawiają tu pewną dowol-
ność w podjęciu decyzji, uściślenie kryterium 
wyboru było także przedmiotem testowania. 
Postawiona została poniższa hipoteza. 

6.5 Hipoteza 6: Najlepsze kryterium wyboru 
podzbioru zmiennych 

Najlepszym kryterium wyboru jednego spośród 
1- do 5-wymiarowych najlepszych zestawów 
zmiennych jest wybór zestawu o minimalnym 
błędzie predykcji spośród zestawów o spójności 
powyżej 0,75.  

Przetestowano 4 kryteria - wybór według: 
k1 - minimalnego błędu predykcji, 
k2 - minimalnego błędu predykcji wśród zes-
tawów o spójności powyżej 0,5, 
k3 - minimalnego błędu predykcji wśród zes-
tawów o spójności powyżej 0,75, 
k4 - minimalnego błędu predykcji wśród 
zestawów o spójności powyżej 0,9. 

Dla każdego kryterium stosujemy zasadę, że 
jeśli kilka zbiorów zmiennych ma te same para-
metry, wybieramy ten, który opiera się na mniej-
szej liczbie czynników. 

Hipotezę opieramy na podstawie przetestowa-
nia 770 zbiorów danych, obejmujących wszyst-
kie wybrane modele, o parametrach: pi = 0, 5 dla 

1, ,5i  , (0,1)r  i liczbie przypadków n = 
50.Wyniki zamieszczono w tabeli 9. 
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Tabela 9. Średnia wykrywalność i współczynnik zmienności 
dla k1, k2, k3, k4. 

Kryterium k1 k2 k3 k4 

Średnia wykrywalność 1,0283 1,0633 1,0662 1,0946 

Wariancja 0,8934 0,5827 0,2038 0,8377 

Kryterium k4 ma największą średnią wykry-
walność, ale także dużą wariancję. Wobec tego 
za najlepsze uznajemy kryterium k3, o średniej 
wykrywalności drugiej w porządku malejącym, 
ponieważ ma niski wskaźnik zmienności, a więc 
rozpoznaje równie dobrze zestawy zmiennych 
1-,...,5-wymiarowe. 

Przy formułowaniu kolejnych hipotez zasto-
sowane zostało kryterium wykrywalności k3. 

6.6 Oznaczenie chorobotwórczych genotypów 

Jeśli mamy już najlepszy podzbiór zmiennych, 
a więc wiemy, które spośród zmiennych 

1, , nX X powodują zachorowanie, interesuje 
nas, które genotypy są chorobotwórcze. Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, klasyfikujemy 
genotypy jako wysokiego ryzyka lub niskiego 
ryzyka na podstawie genotypów wybranego 
najlepszego podzbioru zmiennych oraz całego 
zbioru danych. 

6.6.1 Przykład 

Przyjrzyjmy się na koniec wynikom uzyskanym 
poprzez zastosowanie metody MDR na 5 zmien-
nych. Przykładowe wyniki zawierające spójność 
i błąd predykcji zobrazowane są na rys. 2. 

Podzbiór zmiennych, które najlepiej opisują 
zmienną Y to 1 2, }{X X , ponieważ charaktery-
zuje go najwyższa spójność oraz najmniejszy 
błąd predykcji. Sklasyfikowane genotypy 
wysokiego/niskiego ryzyka dla podzbiorów 

1}{X  oraz 1 2, }{X X  zobrazowane są na rys. 3.  
Zapisano je za pomocą notacji dwójkowej 

wprowadzonej w punkcie 4.5. Stwierdzono, że 
chorobotwórcze są zestawienia alleli: aA i AA, 
AA i Aa, AA i AA, odpowiednio na Genie 1 i na 
Genie 2. 

 

Rys. 2. Przykładowy zapis wyników w arkuszu STATISTICA. Wybór najlepszego zestawy zmiennych. 

 

Rys. 3. Fragment przykładowego zapisu wyników w arkuszu STATISTICA. Allele chorobotwórcze. 
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