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Streszczenie

Procesy komórkowe takie jak wzrost komórki, jej podział, ruchliwość itp. są sterowane szla-
kami sygnałowymi. Są to sieci reakcji biochemicznych, z których większość katalizowana jest
przez enzymy. Wadliwe funkcjonowanie szlaków sygnałowych, szczególnie tych związanych z
procesami fosforylacji białek, prowadzi m.in. do nowotworzenia komórek. W pracy przedsta-
wiono różne formalne reprezentacje łańcucha Markowa z czasem ciągłym, który jest standar-
dowym modelem matematycznym układów reakcji biochemicznych. Przedstawione metody
modelowania szlaków sygnałowych przez sieci Petriego i algebry procesów zilustrowane są
prostymi przykładami mechanizmów fosforylacji i defosforylacji białek.
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Wprowadzenie

Procesy komórkowe, takie jak wzrost komórki, jej podział, ruchliwość itp., są sterowane szla-
kami sygnałowymi. Są to sieci reakcji biochemicznych, przeważnie białkowych, najczęściej ka-
talizowanych przez enzymy. Wadliwe funkcjonowanie szlaków sygnałowych, szczególnie tych
związanych z procesami fosforylacji białek, może prowadzić m.in. do nowotworów. Natural-
nym przedmiotem badań jest zatem zachowanie komórki w odpowiedzi na różne sygnały
zewnętrzne. Odpowiedź ta zależy od struktury wewnątrzkomórkowego szlaku sygnałowego
oraz od jego dynamicznych własności. Poziom skomplikowania takich sieci reakcji jest na tyle
duży, że wynik ich działania jest trudny do przewidzenia. Dla zrozumienia subtelnych różnic
w procesie przekazywania sygnału wykorzystuje się formalne metody modelowania i analizy.
W miarę posiadanej wiedzy rekonstruuje się sieci reakcji biochemicznych, które następnie są
poddawane licznym eksperymentom in silico. Opracowane w ten sposób hipotezy są podda-
wane dalszej weryfikacji in vitro lub in vivo.
Standardowym modelem dynamicznych układów reakcji chemicznych są rówania kinetycz-

ne – ograniczona postać równań różniczkowych zwyczajnych. Opisują one ewolucję systemu
w sposób ciągły i deterministyczny, co ma uzasadnienie w skali makro. Alternatywnym po-
dejściem, bardziej odpowiednim dla układów mikroskopowych, jest opis stochastyczny. Natu-
ralnie wiążą się z nim łańcuchy Markowa. Zgodnie z paradygmatem “molekuła jako proces”,
do analizy szlaków sygnałowych z powodzeniem stosowane są również reprezentacje matema-
tyczne łańcuchów Markowa, służace do modelowania współbieżnie działających systemów. Są
to stochastyczne sieci Petriego oraz ostatnio także algebry procesów. Zaletą takiego podejścia
są automatyczne metody weryfikacji dostępne dla tak opisanych systemów.
Celem pracy jest przegląd aktualnie rozwijanych modeli matematycznych (ze szczególnym

uwzględnieniem wspomnianych reprezentacji łańcuchów Markowa) wraz ze stowarzyszonymi
metodami analizy czasowo–zależnych procesów biomolekularnych, związanych z mechanizma-
mi fosforylacji i defosforylacji enzymów. Praca powstała z nadzieją, iż uporządkowanie de-
finicji i pojęć oraz wspólne przedstawienie różnych metod modelowania i analizy szlaków
sygnałowych pozwoli przybliżyć te metody szerokiemu środowisku bioinformatycznemu.
Struktura pracy jest następująca. Rozdział 1 zawiera podstawowe pojęcia biochemiczne

oraz informacje na temat szlaków sygnałowych, w szczególności szlaków sygnałowych bia-
łek z rodziny MAPK. Na ich podstawie omówimy generyczne modele kaskady fosforylacji.
W rozdziale 2 przedstawiona jest semantyka układów reakcji biochemicznych i związane z nią
modele matematyczne: równania kinetyczne oraz model stochastyczny (łańcuch Markowa).
Dodatkowo, zaprezentowany jest hybrydowy model zdyskretyzowanych wartości stężeń. Roz-
dział 3 zawiera krótki opis stochastycznych sieci Petriego, algebry procesów PEPA oraz na-
rzędzia weryfikacji modelowej PRISM (wraz ze stochastyczną logiką temporalną CSL). Dla
każdej z tych reprezentacji łańcucha Markowa przedstawiona jest translacja z układu reak-
cji biochemicznych oraz związek z modelem stochastycznym i modelem zdyskretyzowanych
stężeń. Omawiamy też stowarzyszone z wymienionymi reprezentacjami techniki analizy szla-
ków sygnałowych oraz wady i zalety każdego z podejść. Przedstawione metody modelowania
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zilustrowane są prostymi przykładami mechanizmów fosforylacji i defosforylacji białek.
Wszystkie wymienione w pracy modele generyczne załączone są na płycie CD. Dokładny

opis zawartości płyty CD znajduje się w dodatku A.
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Rozdział 1

Szlaki sygnałowe

W pracy będziemy modelować sieci reakcji biochemicznych opisujące komórkowe szlaki sygna-
łowe. Integralnym elementem sygnalizacji komórkowej jest fosforylacja, będąca przykładem
reakcji enzymatycznej. Reakcje tego typu stanowią ograniczony podzbiór ogólnych reakcji
biochemicznych, które to z kolei można sprowadzić do reakcji elementarnych co najwyżej
drugiego rzędu. Analizy takich modeli wykonuje się po to, aby poznać bardzo subtelny me-
chanizm sygnalizacji komórkowej.
W następnych częściach pracy opisane są wspomniane reakcje biochemiczne (elementarne

oraz enzymatyczne) oraz krótko zjawisko sygnalizacji komórkowej wraz z procesem fosfo-
rylacji. Dalej przedstawione bedą modele szlaków sygałowych, w których uczestniczą białka
z rodziny MAPK. Charakteryzują się one wspólnym mechanizmem regulacyjnym, tzw. kaska-
dą fosforylacji. W oparciu o ten oraz inne, wspólne dla wspomnianych szlaków sygnałowych,
mechanizmy, zdefiniujemy modele generyczne. Na ich przykładzie w kolejnych rozdziałach za-
prezentowane zostaną stochastyczne reprezentacje sieci reakcji biochemicznych oraz dokonana
będzie analiza przy pomocy narzędzi stowarzyszonych z tymi reprezentacjami.

1.1. Podstawowe pojęcia

Reakcje biochemiczne, które będziemy modelować to reakcje zachodzące w wodnym, fizjolo-
gicznym środowisku komórki. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że (bio)molekuły
poruszają się w sposób dyfuzyjny, a reakcje biochemiczne zmieniają ich strukturę topologicz-
ną wyznaczaną przez układ chemicznych wiązań. Stany procesów kinetyki (bio)chemicznej
opisujemy w przestrzeni stężeń lub w przestrzeni liczb molekuł – (bio)chemicznych skład-
ników biorących udział w tych procesach. Jednostką do wyrażania ilościowego molekuł jest
mol. Z definicji jest to taka sama liczba molekuł jaka jest liczba atomów węgla C12 w 12tu
gramach węgla. 1 Liczbę molekuł w molu wyraża stała Avogadro:

1 mol ≈ 6 · 1023 molekuł ozn.= NA. (1.1)

Stężenie molowe to liczba moli w litrze danego roztworu (jednostka mol/L).
Wiązania chemiczne są trwałe przy ustalonej temperaturze oraz zasadowości (pH) roztwo-

ru – nie rozpadają się podczas ruchu molekuł. Czasami występują kolizje między molekułami
i przy odpowiedniej ilości energii może dojść do zmiany wiązań czyli reakcji chemicznej.
Termin reakcja biochemiczna odnosi się do reakcji chemicznych zachodzących w żywych or-
ganizmach.
1Definicja mola została tak sformułowana ze względu na praktyczne możliwości dokładnego pomiaru masy

węgla–12.
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Szybkość reakcji chemicznej wyraża szybkość zmiany ilości substratu bądź produktu reak-
cji. Klasycznie definiowana jest jako pochodna stężenia względem czasu dowolnego ze skład-
ników, w odwrotnej proporcji do ilości wymaganej w reakcji. Dla reakcji opisanej formułą

R : l1S1 + · · ·+ liSi −→ p1Si+1 + · · ·+ pjSi+j , (1.2)

gdzie S1, . . . , Si+j to, być może powtarzające się pomiędzy stronami, składniki reakcji, szyb-
kość wynosi

vR
def
= − 1

l1

d[S1]
dt
= · · · = − 1

li

d[Si]
dt
=
1
p1

d[Si+1]
dt

= · · · = 1
pj

d[Si+j ]
dt

. (1.3)

(nawiasy kwadratowe oznaczają stężenia). Ubywające molekuły są charakteryzowane przez
ujemny znak, przybywające przez dodatni. Szybkość reakcji zależy od ilości substratów, ale
również od wielu innych czynników, np. od własności chemicznych uczestniczących w reakcji
substratów. Ujmuje się je w tzw. stałej szybkości reakcji, która jest rzeczywiście stała dla
roztworu o ustalonych parametrach (temperaturze, zasadowości itp).
Rzędem reakcji chemicznej nazywa się sumę ilości substratów, tzn. dla reakcji R opisanej

formułą 1.2 definiujemy

r(R)
def
=

i∑
n=1

ln. (1.4)

Dla składnika Sk ≡ Si+k′ (1 ¬ k ¬ i, 1 ¬ k′ ¬ j) reakcji R, wielkość mierzącą jego
molową bądź molekularną zmianę ilości, tzn. pk′ − lk, nazywa się współczynnikiem stechiome-
trycznym. Zauważmy, że bezwzględny przyrost stężenia tego składnika, zgodnie z równaniami
1.3, wyraża się fromułą d[Sk]/dt = (pk′ − lk)v.
Będziemy rozważać sieć M reakcji R1, . . . , RM , w których bierze udział N rodzajów mo-

lekuł S1, . . . , SN , tzn.

R1 : l1,1Sn1,1 + · · ·+ li1,1Sni1,1
k1−→ p1,1Sni1+1,1 + . . . pj1,1Sni1+j1,1

...

RM : l1,MSn1,M + · · ·+ liM ,MSniM ,M
kM−→ p1,MSniM+1,M + . . . pjM ,MSniM+jM ,M

co można zapisać w postaci ogólnej jako

Rm :
N∑
n=1

ln,mSn
km−→

N∑
n=1

pn,mSn, (m = 1, . . . ,M). (1.5)

Liczby km ∈ R>0 to stałe szybkości reakcji, a dla ln,m, pn,m ∈ N (n = 1, . . . , N ; zazwyczaj
w większości równych zero) wielkości pn,m− ln,m to współczynniki stechiometryczne. Macierz
współczynników stechiometrycznych takiego układu

C = (pn,m − ln,m) n=1,...,N
m=1,...,M

, (1.6)

nazywamy macierzą stechiometryczną. Macierzy stechiometrycznej nie możemy traktować
jako pełnej reprezentacji układu reakcji gdyż tracimy w niej informację (np. współczynnik
zerowy nie oznacza, że składnik nie bierze udziału w reakcji). Zakładamy, że żadna z kolumn
macierzy stechiometrycznej, odpowiadająca bezpośrednio którejś z modelowanych reakcji,
nie jest zerowa. Założenie to wyraża fakt, że reakcje zmieniają wielkość co najmniej jednej
populacji molekuł i w efekcie zawsze zmieniają stan modelowanego systemu.
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1.1.1. Elementarne reakcje chemiczne

Ogólne reakcje biochemiczne (równoległe, odwracalne itp.) tworzą układ reakcji elementar-
nych, czyli układ reakcji dających się zapisać równaniami 1.5. Częstym założeniem przy
modelowaniu reakcji molekularnych jest możliwość ich dekompozycji na sekwencje reakcji co
najwyżej drugiego rzędu, tzn. reakcji monomolekularnych (pierwszego rzędu), bimolekular-
nych (drugiego rzędu) oraz ewentualnie zerowego rzędu (jeżeli np. uwzględniamy pojawianie
się nowych molekuł pochodzących z wymiany z molekularnym otoczeniem, nie uwzględnionym
w sposób jawny w modelu). Argumentem za takim założeniem jest małe prawdopodobieństwo
występowania reakcji wyższego rzędu. Prawdopodobieństwo tego aby trzy molekuły jedno-
cześnie się zderzyły w infinitezymalnym przedziale czasowym ∆t jest nieistotnie małe, tzn.
rzędu o(∆t) (lim∆t→0o(∆t)/∆t = 0). Trimolekularne i wyższe reakcje w płynach prawdopo-
dobnie są kombinacją dwóch reakcji bimolekularnych oraz jednej monomolekularnej (a nawet
jeśli nie są to możemy je tak modelować). Zawierają one dodatkowy, krótkotrwały rodzaj
molekuł ([Wol06],[Gil00]). Przykładowo

S1 + S2 + S3
k−→ . . . 7−→


S1 + S2

k1−→ S∗

S∗
k2−→ S1 + S2

S∗ + S3
k3−→ . . .

,

gdzie k2 � max{k1, k3} oraz k1, k2 i k3 zależą od stałej prędkości reakcji k.
Dalej w pracy poprzez elementarne reakcje będziemy rozumieć reakcje co najwyżej dru-

giego rzędu, tzn. następujące reakcje:

∅ −→ . . . tworzenie,

S −→ . . . degradacja (dysocjacja)/konwersja,

S1 + S2 −→ . . . asymetryczna kolizja,

2S −→ . . . symetryczna kolizja.

1.1.2. Reakcje enzymatyczne

Białka w komórce pełnią wiele funkcji, m.in. budulcowe. Jednak przede wszystkim służą jako
aparat wykonawczy struktury życia, np. są odpowiedzialne za reakcje na bodźce oraz po-
ruszanie się. Niektóre z białek służą jako tzw. enzymy – naturalne katalizatory reakcji bio-
chemicznych. Enzymy, w trakcie reakcji, wspomagają przekształcanie innych białek, które
doczepiają się do nich, nie zmieniając własnej struktury. Reakcje z udziałem białek–enzymów
odbywają się ponad milion razy szybciej niż bez nich. Tworzy to w komórce sprawny (szyb-
ko działający) mechanizm odpowiedzi na zmiany (typowy enzym katalizuje reakcje tysiąca
molekuł–substratów w ciągu sekundy). Biochemiczną notację graficzną reakcji enzymatycznej
prezentuje rysunek 1.1.
Specyficzny mechanizm działania enzymów pomniejsza zbiór interesujących nas reakcji

do:
∅ −→ . . . tworzenie,

S −→ . . . degradacja (dysocjacja)/konwersja,

S + E −→ . . . konwersja katalizowana przez enzym.

Pominęliśmy symetryczną kolizję, gdyż nie zdarza się ona w modelowanych dalej generycz-
nych schematach fosforylacji białek (zob. część 1.4). Jest to wygodne uproszczenie, ponieważ
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Rysunek 1.1: Notacja graficzna reakcji enzymatycznej. Z pomocą enyzmu E, substrat S ulega
konwersji do produktu P .

właśnie w przypadku udziału w reakcji większej liczby jednostek tego samego rodzaju mo-
lekuł pojawiają się drobne różnice w szybkości reakcji pomiędzy modelem stochastycznym
a deterministycznym (zob. część 2.3.2).
Po prawej stronie reakcji konwersji katalizowanej przez enzym można by umieścić ten

enzym jako produkt, gdyż nie ulega on zmianie. Nie zrobilismy tego, ponieważ w modelach
uwzględnia się jeszcze istnienie pośredniego kompleksu jaki tworzy enzym z substratem zanim
zostanie przekształcony w produkt (zob. części 1.4.1 i 2.1.1). Wymieniony wyżej zbiór reakcji
będziemy nazywać dalej reakcjami enzymatycznymi.

1.2. Sygnalizacja komórkowa

Fundamentalne procesy komórkowe eukariotów takie jak pełniona funkcja, rozrost, podział,
ruchliwość itp., są kontrolowane przez komunikację między i wewnątrz komórek. Sygnaliza-
cja międzykomórkowa odbywa się poprzez bezpośredni kontakt lub rozpuszczalne czynniki
takie jak hormony, cytokiny, czynniki wzrostu. Celem sygnalizacji międzykomórkowej jest
tworzenie oraz zarządzanie strukturami wyższego poziomu w organizmie, takimi jak tkanki
oraz organy. Komórki mogą odbierać sygnały ze środowiska poprzez receptory na błonie ko-
mórkowej. Uruchamiają one kaskadę reakcji biochemicznych, głównie pomiędzy różnego typu
białkami. W efekcie zazwyczaj następuje regulacja ekspresji docelowych genów. 2 Procesy
reakcji i interakcji genomu oraz proteomu danej komórki, odpowiadające bezpośrednio za jej
strukturę biofizyczną oraz pełnioną funkcje, nazywają się sygnalizacją wewnątrzkomórkową.
Schemat tego procesu przedstawia rysunek 1.2.

1.2.1. Fosforylacja

Większość reakcji odpowiedzialnych za przekazywanie sygnału wewnątrz komórki to reakcje
z udziałem enzymów. Kontrolują one aktywność białek oraz pośrednio receptorów. W przy-
padku białek, enzymy ”włączają” i ”wyłączają” je poprzez przekazywanie reszty fosforanowej
w procesach zwanych odpowiednio fosforylacją i defosforylacją. Fosforylację katalizują kina-
zy (reszty fosforanowe pobierane są od wysoko-energetycznych molekuł takich jak ATP). Za
defosforylację odpowiedzialne są fosfatazy – zobacz rysunek 1.3.
Względnie nieduża ilość molekuł biorących udział w przekazywaniu sygnału, gdzie mamy

do czynienia głównie z reakcjami enzymatycznymi typu fosforylacja i defosforylacja, kontro-
luje szerokie spektrum odpowiedzi komórki na sygnały z zewnątrz. Jest to możliwe, ponieważ
razem konkretne interakcje pomiędzy enzymami a białkami/receptorami tworzą skompliko-
waną sieć, w której krzyżują się ze sobą poszczególne scieżki przekazywania sygnałów. Reakcje

2Każda komórka eukariotów posiada kopię całego genomu i jest teoretycznie niezależna od innych komórek.
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Rysunek 1.2: Prosty schemat sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Pozakomórkowa stymulacja
receptorów uruchamia serię reakcji biochemicznych, przekazujących sygnał w kierunku genomu,
gdzie następuje regulacja ekspresji genów.
Rysunek zapożyczony z [Wol06].

enzymatyczne fosforylacji i defosforylacji służą jako podstawowy element konstrukcji więk-
szych, bardziej skomplikowanych systemów sygnalizacji wewnątrzkomórkowej.

Sygnał

Jako sygnał przekazywany wewnątrz komórki rozumiemy “aktywność” składników ścieżki
jaką ten sygnał podąża. Aktywność jest pojęciem biologicznym i należy utożsamiać ją z wy-
dajnością procesu technologicznego generującego określoną liczbę molekuł danego składnika.
Na etapie reakcji enzymatycznych sygnał można utożsamiać z przyłączanymi bądź od-

rywanymi resztami fosforanowymi. Ogólnie aktywność będziemy jednak interpretować jako
podwyższone stężenia odpowiednich kompleksów białkowych lub po prostu dużą ilość mole-
kuł danej populacji. Stężenia białek w komórkach mierzone są w nanomolach czyli setkach
bilionów molekuł (zob. stała Avogadro 1.1).

1.2.2. Motywacja do badań

Komunikacja komórkowa jest przedmiotem szczególnego zainteresowania badań nad genezą
nowotworu, ponieważ niekontrolowany podział komórki jest efektem odbiegającego od nor-
my działania mechanizmu sygnalizacji. Aby powstrzymać ten proces opracowywane są leki
działające na zasadzie blokady któregoś z białek biorących udział w sygnalizacji wewnątrz-
komórkowej. Skuteczność takich leków zależy od roli danego białka w sieci reakcji, np. jak
duży ma ono wpływ na białka będące wynikiem przekazywania sygnału, jakie są możliwości
tolerancji zakłóceń w ilości potencjalnego celu, jak zmienia się stabilność i chwilowa reakcja
całego układu itp. Takie własności, chociaż zależne od struktury sieci interakcji molekularnych
w komórce, są określane poprzez dynamiczne zachowanie systemu (więcej szczegółów o wła-
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Rysunek 1.3: Fosforylacja i defosforylacja białek: reszta fosforanowa P jest przkazywana dzięki
kinazie od ATP do białka; odebranie reszty fosforanowej odbywa się przy pomocy fosfatazy.
Przedstawiony schemat reakcji stanowi podstawowy element budowy bardziej złożonych części
szlaków sygnałowych.

snościach dynamicznych jakie są standardowo badane w szlakach sygnalizacyjnych w części
1.3.2).

1.3. Szlak sygnałowy MAPK

Aktywowane m.in. przez mitogeny (czynniki kontrolujące proces podziału komórki – mito-
zę) kinazy białkowe MAPK (ang. mitogen-activated protein kinase) tworzą rodzinę białek,
odgrywającą ważną rolę w procesie sygnalizacji komórkowej eukariotów. Początkowo nazwa
MAPK odnosiła się do konkretnego, obecnego u ssaków białka nazywanego obecnie ERK
(ang. extracellular signal regulated kinase). Z czasem jednak przy poznawaniu podobnie za-
chowujących się kinaz konwencja ewoluowała i nazwa MAPK odnosi się obecnie do całej
rodziny białek. Wchodzą one w skład zachowywanych od drożdży aż po ssaki szlaków sygna-
łowych, których wspólnym fundamentalnym elementem jest potrójna kaskada fosforylacji. Są
to obecnie najintensywniej badane szlaki sygnałowe. Do zakresu ich odpowiedzalności należy
kontrolowanie licznych procesów komórkowych, takich jak podział, przetrwanie, ruchliwość
i rozrost. Dla nas, struktura szlaków MAPK (dokładnie kaskada fosforylacji) będzie stanowić
podstawę badanych modeli generycznych (zob. część 1.4).
Ogólna topologia szlaków sygnałowych MAPK jest w miarę prosta, aczkolwiek różniąca

się w początkowej części pomiędzy konkretnymi realizacjami. W pewien sposób przy pomocy
receptora odbierającego sygnał spoza komórki i białka z rodziny tzw. białek G, aktywowana
jest kinaza kinazy kinazy MAPK. W przypadku szlaku ERK, gdzie rolę takiej kinazy peł-
ni białko Raf, bezpośrednia aktywacja odbywa się przez pojedyńczą fosforylację na jednej z
reszt aminokwasowych (tzw. residuum, do którego później “podczepiane” są substraty takie
jak grupy fosforanowe). Jest to pierwszy poziom kaskady. Kolejne kinazy, tworzące następne
poziomy, aktywowane są poprzez podwójne fosforylacje kolejnych residuów (przez co można
rozróżniać co najmniej dwa stany pojedyńczo fosforylowanych białek), przy pomocy aktyw-
nych kinaz z poprzednich poziomów. Za aktywne w kaskadzie uznaje się kinazy podwójnie
fosforylowane, z wyjątkiem pierwszego poziomu. Ostatnia w sekwencji kinaza MAPK wpływa
bezpośrednio na czynnik transkrypcyjny bądź inny cel kaskady. Przykładowo, białko ERK
może oddziaływać z ponad osiemdziesięcioma różnymi substratami. Na każdym poziomie
kaskady odpowiednia fosfataza defosforyluje kolejne pojedyńczo i podwójnie fosforylowane
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Rysunek 1.4: a) Ogólny schemat szlaku sygnałowego kinazy MAP. Podstawę szalku stanowi
część składająca się z trzech kolejnych kinaz. Białko G odnosi się do całej rodziny białek i jest
czynnikiem bezpośrednio uruchamiającym całą kaskadę pod wypływem reakcji receptora na sy-
gnały pozakomórkowe. Procesy jakie prowadzą do aktywacji białka G oraz przy jego pomocy
białka MAPKKK są różne w przypadku konkretnych realizacji schematu, a zarazem nie do końca
poznane (w szczególności nieznana jest ilość procesów fosforylacji; [LBS00], [KCG05]). Kolejne
białka, MAPKK oraz MAPK, są aktywowane w wyniku podwójnej fosforylacji. W efekcie dzia-
łania całej kaskady aktywowany jest czynnik transkrypcyjny.
b) Szlak sygnałowy ERK jako realizacja ogólnego schematu szlaków sygnałowych MAPK.
Rysunek wykonany na podstawie rysunku z pracy [Kol00].
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kinazy. Rysunek 1.4 przedstawia schemat opisanego wyżej mechanizmu.

1.3.1. Modele kaskady MAPK

W związku z dużą popoularnością szlaków sygnałowych MAPK (w szczególności szlaku ERK)
powstało wiele, głównie matematycznych, modeli bądź to samej kaskady bądź całego szlaku.
Niektóre z nich obejmują mechanizm sygnalizacji począwszy od receptora aż do kinazy MAP.
Rysunek 1.5 przedstawia część dotyczącą kaskady z kilku takich modeli. Krótki przegląd, opis
i porównanie modeli całego szlaku można znaleźć w pracy [OSV+05]. Ogólny przegląd zjawisk
jakie można zaobserwować podczas modelowania procesów sygnalizacji dla białek z rodziny
MAPK zawiera praca [KCG05]. Kilka z nich jest krótko przedstawionych w następnej części.

1.3.2. Mechanizmy kaskady MAPK i ich konsekwencje

Głównym pytaniem stawianym przy analizie modeli szlaków sygnałowych jest: w jaki sposób
ten szlak wyraża różne reakcje biologiczne na docierające do komórki sygnały? Wpływ na
to mają m.in. amplituda i czas trwania przepływu sygnału. Przy stałej sile sygnału, w pew-
nym dostatecznie długim okresie czasu, komórki osiągają stany stabilne (takim stanem jest
przykładowo typ komórki). Są one głównym obiektem badań wraz z, nawet bardziej inte-
resującymi, reakcjami na sygnały tymczasowe i związaną z tym możliwością zmiany stanu
stabilnego.
Jak już wspominaliśmy, szlaki sygnałowe często krzyżują się, tworząc skomplikowane sieci.

W wyniku działania ekonomii ewolucji powstały białkowe komponenty wielokrotnego użyt-
ku. Komponentem szczególnie nas interesującym jest komponent fosforylacji i defosforyla-
cji białka (zob. części 1.2.1 i 1.4.1). Podstawą modeli jest zatem ich topologia, jednak to
dynamiczne zachowanie określa pełnione funkcje. Używając technik obliczeniowych chcemy
przewidywać zachowanie systemu w różnych sytuacjach. Co więcej możemy mieć nadzieje na
odkrycie/wyjaśnienie niespotykanych/niewytłumaczalnych zajwisk. W terminologii informa-
tycznej, to czym zajmuje się biologia systemów, to nic innego jak tzw. inżynieria wsteczna
(ang. reverse engineering) dla systemu jaki tworzy komórka, a dokładniej zachodzące w niej
interakcje białkowe. Poszczegególne elementy konstrukcji kaskady MAPK, takie jak wielopo-
ziomowość, podwójna fosforylacja oraz sprzężenia zwrotne, były niejednokrotnie badane pod
kątem funkcji jaką spełniają w mechanizmie reakcji komórki na sygnały zewnętrzne.

Potrójna kaskada

Pierwszą myślą jaka się często nasuwa przy próbie zrozumienia celowości istnienia kolej-
nych poziomów fosforylacji jest idea wzmocnienia sygnału. Kolejne aktywne kinazy mogą
uruchamiać wiele spośród kinaz następnego poziomu 3 dzięki czemu informacja szybko się
rozprzestrzeni. Okazało się jednak, że o ile faktycznie następuje wzmocnienie to nie jest ono
aż tak duże jak można by oczekiwać. Głównym uzasadnieniem ewolucyjnym dla konstrukcji
kaskadowej wydaje się zatem możliwość udostępnienia większej liczby interfejsów do krzyżo-
wania się szlaków, przez co mamy bardzo funkcjonalny a zarazem ekonomiczny pod względem
ilości składowych mechanizm. 4

3W przypadku kinaz Raf, MEK, ERK stosunek ilości aktywowanych kolejnych składników kaskady wynosi
odpowiednio 1 : 3 : 5.
4Dla porównania szlaki sygnałowe w prostszych komórkach prokariotycznych są krótsze.
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Rysunek 1.5: Modele części szalku sygnałowego MAPK/ERK dotyczącej potrójnej fosforylacji.
a) Model z pracy [Kho00], który posłużył do badania wpływu dodatniego i ujemnego sprzężenia
zwrotnego w kaskadzie (zob. tekst). Sprzężenie nie jest wyrażone explicite w modelu równań ki-
netycznych (jest ono wyrażane w szybkości początkowej reakcji fosforylacji) co oznaczamy prze-
rywaną strzałką. Podobnie fosforylacja i defosforylacja jest zamodelowana przez aproksymację
Michaelisa–Mentena (tzn. bez bezpośrednio wyrażonej w modelu relacji z kinazami/fosfatazami;
zob. część 2.1.1). Stąd też oznaczenie białka Ras kursywą, brak fosfataz oraz przerywane strzałki.
b) Część modelu z pracy [LBS00], który był użyty do badania wpływu rusztowań białkowych
(ang. scaffold proteins) na kaskadę. Funkcjonalność dodatniego i ujemnego sprzężenia zwrotnego
można uzyskać właśnie dzięki owym rdzeniom. Fosforylacja i defosforylacja jest wyrażona expli-
cite, zgodnie z modelem reakcji enzymatycznej (zob. część 1.4.1).
Modele c) i d) są częściami pełnych (w miarę posiadanej aktualnie wiedzy) modeli szlaku sygna-
łowego ERK wyrażających transmisję sygnału od receptora.
c) Część modelu z pracy [BFe00]. Podobnie jak w modelu a) wykorzystano aproksymację
Michaelisa–Mentena do modelowania reakcji enzymatycznych. Ujemne sprzężenie zwrotne jest
wyrażone bezpośrednio (tępo zakończona strzałka; tego typu sprzężenie występuje w przypadku
szlaku ERK). Mechanizm ten działa na większym module, odpowiedzialnym za aktywację kinazy
Ras–GTP. Niestandardowo w tym modelu pojedyńczo fosforylowane białko MEK jest aktywne,
tzn. katalizuje fosforylację na kolejnym poziomie kaskady.
d) Część kaskady z pracy [SEGM02]. Opisana w takim sam sposób jak przykład b), tylko bez
rusztowań białkowych. Brak ujemnego sprzężenia zwrotnego jest równoważony poprzez dysocjację
odpowiednich kompleksów białkowych we wcześniejszej, nie zaprezentowanej na rysunku części
modelu.
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Podwójna fosforylacja

Na szlakach sygnałowych MAPK kinazy z drugiego i trzeciego poziomu wymagają podwójnej
fosforylacji aby stać się aktywnymi (z wyjątkiem modelu c) na rysunku 1.5). Jak się okazuje
taki mechanizm pozwala odsiać słaby szum sygnalizacyjny ze środowiska i wytwarza zjawisko
ultraczułości na istotne, silne bodźce ([FeM98]) – zobacz rysunek 1.6.

Rysunek 1.6: Zajwisko ultraczułości systemu. Przy dostatecznie dużej sile sygnału poziom akty-
wacji docelowych składników staje się szybko wysoki. Mechanizm działa jak przełącznik. Wykres
zależności siły aktywacji od siły sygnału ma kształt sigmoidalny.

Sprzężenie zwrotne

Bardzo ważnym mechanizmem w szlakach sygnałowych jest sprzężenie zwrotne (ang. feed-
back), czyli proces dostarczania informacji wyjściowej do wejścia danego komponentu (zob.
rys. 1.7). Odbywa się to przez aktywację lub dezaktywację pewnych białek. Jeśli kinazy wyj-
ściowe kaskady łączą się z kinazami wejściowymi, przez co neutralizowany jest ich wpływ na
cały mechanizm, mamy do czynienia z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Zazwyczaj stabili-
zuje ono system. Taki mechanizm występuje na szlaku sygnałowym ERK, jednak tworzenie
kompleksu nie odbywa się bezpośrednio na wejściu kaskady (porównaj z modelem c) na ry-
sunku 1.5). Ujemne sprzężenie zwrotne ma wpływ na dobór celów dla leków, gdyż ich efekt
może być w tym przypadku osłabiany ([KCG05]; teza opracowywana przez [GiO06]).

Rysunek 1.7: Sprzężenie zwrotne w kaskadzie fosforylacji. Realizowane jest ono poprzez neutra-
lizację (ujemne) lub pobudzenie (dodatnie) sygnału wejściowego. Jeżeli na kaskadę spojrzymy jak
na liniowy wzmacniacz sygnału to w zależności od siły wzmacniacza otrzymamy efekt nieliniowe-
go przetwarzania sygnału (wykres po prawej). W przypadku sprzężenia dodatniego wzmocnienie
będzie większe niż dla systemu bez sprzężenia, dla sprzężenia ujemnego wzmocnienie jest słabsze.

W przypadku gdy wyjściowe kinazy pobudzają działanie kaskady, np. poprzez dodatko-
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we katalizowanie reakcji z pierwszego poziomu, mamy do czynienia z dodatnim sprzężeniem
zwrotnym. Ultraczułość oraz dodatnie sprzężenie zwrotne mogą tworzyć systemy działające na
zasadzie przełącznika, które są stabilne tylko w konfiguracjach “włączony” lub “wyłączony”
([Kho00], [KCG05]). Można zaobserwować wtedy zjawisko bistabilności – zobacz rysunek 1.8.
O ile w przypadku ultraczułości zmiana stanu jest osiągana poprzez przekroczenie pewnego
ustalonego progu sygnału wejściowego, to w systemach z dodatnim sprzężeniem zwrotnym
dwa stany stabilne mogą istnieć dla tej samej wartości sygnału. Dodatnie sprzężenie zwrotne
może wygenerować oscylacje (zjawisko obserwowalne na rysunku 2.3) lub, jeśli jest za moc-
ne, zdestabilizować system. Zazwyczaj systemy oscylujące zawierają kombinacje dodatniego
i negatywnego sprzężenia zwrotnego ([KCG05]) lub, tak jak w przypadku modelu potrójnej
kaskady z inhibicją (zob. rys. 1.12), kombinację negatywnego sprzężenia zwrotnego i mechani-
zmu wywołującego zjawisko ultraczułości (tu jest to podwójna fosforylacja). Najważniejszym
czynnikiem wywołującym oscylacje jest jednak czasowe opóźnienie w pętlach sprzężenia.
Zauważmy, że mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego oraz podwójna fosforylacja

dają podobny efekt szybkiego wzmocnienia sygnału, są więc w pewnym sensie równoważne.
W przypadku sprzężenia zwrotnego chodzi głównie o zwiększenie poziomu aktywacji, nato-
miast w przypadku podwójnej fosforylacji o skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia tego
(licząc względnie od momentu rozpoczęcia aktywacji, nie od momentu przyłożenia sygnału
wejściowego). Mechanizmy te zestawione razem kumulują się ([Kho00]).

Rysunek 1.8: Zajwisko bistabilności systemu. System posiadający sprzężenie zwrotne dodatnie,
przy odpowiednio dużej sile tymczasowego sygnału, może zmienić swój stan stabilny i, pomimo
późniejszego zaniku sygnału, pozostać już w nim. Chociaż zmiana stanu stabilnego może być za-
obserwowana przy sprzężeniu zwrotnym dodatnim to element ten nie jest konieczny. Ultraczułość
systemu (rys. 1.6), która tak jak w przypadku kaskady MAPK wynika z podwójnej fosforylacji,
również może dać taki efekt. Nie pozwala ona jednak na istnienie dwóch różnych stanów stabilnych
systemu dla tego samego poziomu sygnału wejściowego.

1.3.3. Model inhibitora RKIP kinazy ERK

Wspominaliśmy, że kaskada fosforylacji dzięki swej strukturze tworzy dużo potencjalnych
interfejsów dla innych białek (być może wpływających na inne szlaki sygnałowe, tzn. powstają
skrzyżowania). Przykładem takich interakcji jest oddziaływanie inhibitora RKIP (ang. Raf
Kinase Inhibitor Protein) na część kaskady ERK. Przedstawiony w pracy [CSK+03] model
(zob. rys. 1.9) posłużył do badania aktywności produktu kaskady (podwójnie fosforylowanego
białka ERK) w zależności od aktywności białka RKIP. Białko RKIP wiąże się z aktywną
kinazą Raf neutralizując w ten sposób drugi poziom kaskady.
W pracy [CSK+03] wykorzystany jest matematyczny model równań kinetycznych (zob.

część 2.1). Poza potwierdzeniem neutralizującego kaskadę ERK działania inhibitora RKIP,
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Rysunek 1.9: Model inhibitora RKIP szlaku sygnałowego ERK z pracy [CSK+03], uzupełnio-
ny w pracy [CGH06]. Przedstawiona została tylko potrzebna część kaskady ERK. Całkowicie
uwzględniony został drugi poziom (podwójna fosforylacja białka MEK modelowana jako poje-
dyńcza). Inhibitor RKIP tworzy z aktywną kinazą drugiego poziomu Raf* kompleks, dzięki cze-
mu neutralizuje jego działanie i w efekcie wytwarzanie produktu kaskady, tzn. białka ERKPP .
Dalsza mechanika: współpraca kompleksu Raf*|RKIP z aktywną kinazą ERKPP , rozpad (przy
tym fosforylacja RKIP i pojedyńcza defosforylacja ERKPP ) oraz defosforylacja RKIPP wynikają
z eksperymentalnych obserwacji.

przedstawia ona metodę estymacji parametrów modelu na podstawie gęsto rozłożonych w cza-
sie danych eksperymentalnych. Dalsza analiza modelu pod kątem dopasowywania parametrów
(ang. model fitting) przedstawiona jest w pracy [CVGO06]. Zaprezentowane tam zostało po-
dejście wykorzystujące narzędzie weryfikacji modelowej PRISM (zob. część 3.4). Model z ry-
sunku 1.9 został uzupełniony dzięki analizie wykonanej w algebrze procesów PEPA (zob.
część 3.3) w pracy [CGH06]. Techniki i metody z prac [CVGO06] oraz [CGH06] stanowią
bezpośrednią motywację do napisania tej pracy.

1.4. Modele kaskady fosforylacji białek

W poprzedniej części przedstawiona została potrójna kaskada fosforylacji wystepująca na
szlakach sygnałowych białek z rodziny MAPK (w szczególności na szlaku ERK) wraz z kilko-
ma związanymi z tą kaskadą modelami, które do tej pory pojawiły się w literaturze. Modele
te posiadają kompozycjonalną strukturę, której podstawową jednostką jest pętla fosforyla-
cji i defosforylacji. Do tego dochodzą pojedyńcze reakcje tworzenia i rozpadu kompleksów
(mechanizm negatywnego sprzężenia zwrotnego).
Pojawia się chęć zrozumienia funkcji poszczególnych modułów oraz powiązań jakie two-

rzą. Jednocześnie wraz ze wzrostem poziomu skomplikowania całego systemu pojawia się
również potrzeba opisywania go w systematyczny, kompozycjonalny sposób. W tym aspekcie
biologia systemów naturalnie wiąże się z naukami inżynierskimi. Podkreślane są zwłaszcza
podobieństwa z elektroniką i teorią kontroli – komponenty białkowe jako bramki i całe układy
elektroniczne ([Sau04], [CsD02]). Naszym celem jest przedstawienie zastosowania informaty-
ki do modelowania systemów biologicznych, jakie tworzą kaskady fosforylacji. Jak się okaże
będziemy mogli myśleć o komponentach reagujących białek jak o komponentach synchronizu-
jących się procesów, dla których powstały już formalne reprezentacje i teorie matematyczne.
Krótko zostaną one opisane w rozdziale 3. W tej części przedstawimy generyczne modele
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fosforylacji białek w postaci układów elementarnych reakcji enzymatycznych oraz używanej
wcześniej nieformalnej reprezentacji graficznej. Modele te posłużą w dalszych częściach jako
przykłady do translacji pomiędzy układami reakcji a reprezentacjami algebraicznymi oraz do
analizy przy pomocy, związanych z tymi reprezentacjami, narzędzi.

1.4.1. Model pętli fosforylacji

Proces fosforylacji został opisany w części 1.2.1. Dodatkowo, w części 2.1.1 przedstawiony
jest, jako przykład dla równań kinetycznych, standardowy model reakcji enzymatycznej. Po-
służy on do sformułowania podstawowego komponentu dalszych modeli czyli pętli fosforylacji.
Notację graficzną przedstawia rysunek 1.10.

Rysunek 1.10: Graficzna reprezentacja generycznego modelu pętli fosforylacji białek. Składnik
R (ang. reactant) jest fosforylowany przez kinazę K w wyniku czego otrzymywany jest składnik
z resztą fosforanową RP . Defosforylacja odbywa się analogicznie przy pomocy fosfatazy P (ang.
phosphatase).

Rozważmy możliwości jakie mamy przy specyfikowaniu elementarnych reakcji składowych
tego procesu. Zgodnie z mechanizmem Michaelisa–Mentena (zob. część 2.1.1) produkt (w tym
przypadku białko z resztą fosforanową, RP ) powstaje w wyniku nieodwracalnej reakcji przy
jednoczesnym rozpadzie kompleksu enzym–substrat (K|R), tzn.

K +R
k1
−→
←−
k−1

K|R k2
−→ K +RP .

Bardziej zgodny z rzeczywistością jest jednak model, w którym konwersja (właściwa fosfory-
lacja) następuje kiedy substrat R jest związany z enzymem, tzn.

K +R
k1
−→
←−
k−1

K|R k2
−→ K|Rp

k3
−→
←−
k−3

K +RP .

Teoretycznie nie ma też powodu, dla którego sama fosforylacja miałaby nie być odwracalna,
tzn.

K +R
k1
−→
←−
k−1

K|R
k2
−→
←−
k−2

K|Rp
k3
−→
←−
k−3

K +RP .

Uwzględniając jednak stosunki stałych prędkości reakcji, gdzie k−2 � k2 oraz fakt, że ewo-
lucja wytworzyła mechanizm defosforylacji, możemy ostatni przypadek pominąć. Pozbycie się
pośredniego kompleksuK|RP można wytłumaczyć dużym tempem jego rozpadu. Dodatkowo,
badania in vitro wykazały, że fosforylacja posiadających dwa residua kinaz MEK (należących
do rodziny MAPK) są zgodne z mechanizmem Michaelisa–Mentena ([Kho00]).
Zazwyczaj przyjmuje się jak najwięcej uproszczeń dążących do redukcji liczby reakcji

(przez co także liczby równań, zmiennych i stałych – por. część 2.1.1). Jest to spowodowane
ograniczeniami związanymi z konkretnymi metodami analizy (zob. rozdział 3.5). Dlatego
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też pozostaniemy przy pierwszym ze wspomnianych wariantów i przyjmiemy za model pętli
fosforylacji następujący zbiór reakcji

(fosforylacja) K +R
k1
−→
←−
k−1

K|R k2
−→ K +RP

(defosforylacja) P +R
k′2←− P |RP

k′1←−
−→
k′−1

P +RP .
(1.7)

1.4.2. Model potrójnej kaskady fosforylacji

Następnym krokiem jest kaskada trzech poziomów pętli fosforylacji przedstawionych rów-
naniami 1.7. Kolejne poziomy są katalizowane przez fosforylowane produkty poprzednich.
Graficzną reprezentację przedstawia część a) rysunku 1.11. Model zapisuje się następującymi
reakcjami:

(poziom 1)

K +R
k11−→
←−
k1−1

K|R k12−→ K +RP

P +R k12
′

←− P |RP
k11
′

←−
−→
k1−1

′
P +RP

(poziom 2)

RP +RR
k21−→
←−
k2−1

RP |RR k22−→ RP +RRP

PP +RR k22
′

←− PP |RRP
k21
′

←−
−→
k2−1

′
PP +RRP

(poziom 3)

RRP +RRR
k31−→
←−
k3−1

RRP |RRR k32−→ RRP +RRRP

PPP +RRR k32
′

←− PPP |RRRP
k31
′

←−
−→
k3−1

′
PPP +RRRP

(1.8)

Rozszerzeniami do modelu 1.8 są mechanizmy przedstawione w części 1.3.2, czyli podwój-
na fosforylacja i sprzężenie zwrotne, a także generyczny mechanizm odpowiadający inhibito-
rowi (zgodnie z ideą z części 1.3.3).

Podwójna fosforylacja

W pracy [LBS00] przyjęto założenie, że obie fosforylacje na poziomach kaskady MAPK od-
bywają sie jednocześnie. Wynika to z wpływu ropatrywanych tam rusztowań białkowych.
Nie jest to jednak powszechne założenie i możemy też operować modelem z wyróżnionymi
kolejnymi etapami podwójnej fosforylacji.
Podwójna fosforylacja kinaz kaskady MAPK dotyczy tylko poziomu drugiego oraz trze-

ciego (zob. część 1.3.2) i w tych częściach uwzględnione zostanie to w modelu. Na pierwszym
poziomie, ze względu na brak wiedzy oraz niespójność pomiędzy konkretnymi instancjami
szlaku MAPK, wyraża się tylko bezpośrednią aktywację (fosforylację) kinazy MAPKKK. Dla
kolejnych poziomów przyjmujemy, zgodnie z wcześniej opisanymi modelami, że aktywne są
kinazy podwójnie fosforylowane. Zauważmy, że dodatkową komplikacją jest posiadanie przez
białka z rodziny MAPK dwóch reziduów, na których następuje fosforylacja. Można je roz-
różniać otrzymując dla pętli fosforylacji z poziomu kaskady j = 2, 3 następujące elementarne
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Rysunek 1.11: Graficzna reprezentacja generycznych modeli potrójnej kaskady fosforylacji bia-
łek.
a)Wersja gdzie pojedyńcza fosforylacja modeluje aktywację kinaz na każdym z poziomów. Skład-
niki z resztą fosforanową RP , RRP , RRRP oznaczają po prostu aktywne białka. Pomija się ilość
procesów fosforylacji co ma uzasadnienie w przypadku obecności rusztowań białkowych (ang.
protein scaffold; zob. paragraf Podwójna fosforylacja).
b) Pełny model, zgodny z kaskadami MAPK (zob. część 1.3), gdzie każda fosforylacja jest mode-
lowana przez osobną pętle.

równania reakcji
(poziom j)
(pętla 1)

K +R
kj,11−→
←−
kj,1−1

K|R
kj,12,1
↗
↘
kj,12,2

K +RP1

K +RP2

P +R kj,12,1
′

←− P |RP1
kj,11,1

′

←−
−→
kj,1−1,1

′
P +RP1

P +R kj,12,2
′

←− P |RP2
kj,11,2

′

←−
−→
kj,1−1,2

′
P +RP2

(pętla 2)

K +RP1
kj,21,1−→
←−
kj,2−1,1

K|RP1
kj,22,1−→ K +RP1P2

K +RP2
kj,21,2−→
←−
kj,2−1,2

K|RP2
kj,22,2−→ K +RP1P2

P +RP1

P +RP2

kj,22,1
′

↖
↙
kj,22,2

′
P |RP1P2

kj,21
′

←−
−→
kj,2−1

′
P +RP1P2

Złożoność modelu (liczba równań, zmiennych i stałych) mocno wzrasta. Dlatego będziemy
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ropatrywać model, w którym nie rozróżniamy kolejności fosforylacji. 5

Graficzną reprezentację przyjętego modelu przedstawia część b) rysunku 1.11. Równania
reakcji są następujące:

(poziom 1)

K +R
k11−→
←−
k1−1

K|R k12−→ K +RP

P +R k12
′

←− P |RP
k11
′

←−
−→
k1−1

′
P +RP

(poziom 2)
(pętla 1)

RP +RR
k2,11−→
←−
k2,1−1

RP |RR k2,12−→ RP +RRP

PP +RR k2,12
′

←− PP |RRP
k2,11

′

←−
−→
k2,1−1

′
PP +RRP

(pętla 2)

RP +RRP
k2,21−→
←−
k2,2−1

RP |RRP k2,22−→ RP +RRPP

PP +RRP
k2,22

′

←− PP |RRPP
k2,21

′

←−
−→
k2,2−1

′
PP +RRPP

(poziom 3)
(pętla 1)

RRPP +RRR
k3,11−→
←−
k3,1−1

RRPP |RRR k3,12−→ RRPP +RRRP

PPP +RRR k3,12
′

←− PPP |RRRP
k3,11

′

←−
−→
k3,1−1

′
PPP +RRRP

(pętla 2)

RRPP +RRRP
k3,21−→
←−
k3,2−1

RRPP |RRRP k3,22−→ RRPP +RRRPP

PPP +RRRP
k3,22

′

←− PPP |RRRPP
k3,21

′

←−
−→
k3,2−1

′
PPP +RRRPP .

(1.9)

Inhibicja

Wspomniane w części 1.3.2 negatywne sprzężenie zwrotne jest realizowane przez inhibicje
wejściowej kinazy kaskady fosforylacji. Dokładniej odbywa się to przez tworzenie kompleksu
białkowego. W pełnym modelu szlaku sygnałowego ERK (model c) na rysunku 1.4) inhibicja
ma miejsce przed kaskadą (zgodnie z kierunkiem przekazu sygnału). Efekt ten w modelu ge-
nerycznym będziemy symulować poprzez bezpośrednią reakcję z kinazą aktywującą kaskadę.

5Poza pojedyńczym wyjątkiem, autor czytanej pracy nie natrafił na modele, w których rozróżnia się kolej-
ność fosforylacji.
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Rysunek 1.12: Graficzna reprezentacja generycznych modeli potrójnej kaskady fosforylacji bia-
łek z inhibicją. Modele a) i b) odpowiadają modelom z rysunku 1.10. Dodane zostało negatywne
sprzężenie zwrotne, czyli inhibicja kinazy K aktywującej kaskadę przez produkt kaskady, odpo-
wiednio RRRP lub RRRPP .

Model kaskady 1.8 uzupełniamy o jedną reakcję (zobacz część a) rysunku 1.12)

...
(inhibicja)

RRRP +K
ki1−→
←−
ki−1

RRRP |K,
(1.10)

czy też dla modelu z podwójną fosforylacją 1.9 odpowiednio (zobacz część b) rysunku 1.12)

...
(inhibicja)

RRRPP +K
ki1−→
←−
ki−1

RRRPP |K.
(1.11)

Inhibicja (sprzężenie zwrotne negatywne) odbywa się przy założeniu ki1 � ki−1.

Inhibitor

W przeciwieństwie do mechanizmu negatywnego sprzężenia zwrotnego realizowanego przez
inhibicję, inhibitor jest dodatkowym białkiem. Sieć reakcji powiększa się o nową populację
(zmienną). W przyjętym modelu generycznym inhibitor (oznaczony U) odpowiada za utwo-
rzenie alternatywnego drugiego poziomu kaskady, którego produkt (U |RRP ) nie katalizuje
poziomu trzeciego – zobacz rysunek 1.13.
Celem inhibitora jest zdezaktywowanie całej kaskady. W przypadku negatywnego sprzęże-

nia zwrotnego, które stabilizuje system, możemy spodziewać się niskiej efektywności takiego
rozwiązania. Rozszerzenie o inhibitor będziemy roważać tylko dla modelu z pojedyńczymi
pętlami fosforylacji.

23



Rysunek 1.13: Graficzna reprezentacja modelu potrójnej kaskady fosforylacji białek z inhibi-
torem i opcjonalną inhibicją. Model bez wyróżnionej podwójnej fosforylacji na drugim i trze-
cim poziomie kaskady. Opcjonalność inhibicji jest oznaczona przez linię kropkowaną. Inhibitor
U działa na zasadzie przyłączenia się do białek drugiego poziomu, RR i RRP , nie wpływając
na ich interakcje z odpowienią kinazą i fosfatazą. W ten sposób powstaje alternatywny drugi
poziom w kaskadzie, którego produkt U |RRP nie aktywuje trzeciego poziomu. Model otrzymany
od [GiO06] (praca w przygotowaniu).
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Rozszerzamy model 1.8 lub model 1.10 o równania reakcji

...
(poziom 2)
(pętla inhibitora)

U +RR
ku1−→
←−
ku−1

U |RR

U +RRP
ku1
′

−→
←−
ku−1

′
U |RRP

RP + U |RR
k21−→
←−
k2−1

RP |U |RR k22−→ RP + U |RRP

PP + U |RR k22
′

←− PP |U |RRP
k21
′

←−
−→
k2−1

′
PP + U |RRP

... ,

(1.12)

przy założeniu ku1 � ku−1 (jednak różnica rzędów wielkości jest mniejsza niż w przypadku
stałych ki1, k

i
−1 w modelu z inhibicją, opisanego przez równania 1.10 lub równania 1.11).
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Rozdział 2

Matematyczne modele reakcji
biochemicznych

W tym rozdziale przypomniane zostaną dwa dobrze znane modele matematyczne pozwalające
śledzić ewolucję w czasie systemu opisanego przez układ reakcji. Są to równania kinetyczne
(podzbiór równań różniczkowych zwyczajnych) przedstawiające populacje molekuł w skali
makro (część 2.1) oraz ogólny stochastyczny model przedstawiający molekuły w skali mikro
(z punktu widzenia pojedyńczych molekuł; część 2.3). Modele te stanowią standardową se-
mantykę dla sieci reakcji biochemicznych, wywodzącą się z praw fizycznych: prawa działania
mas dla skali makro oraz teorii kolizji dla skali mikro. Dodatkowo, w części 2.4 zaprezentowa-
ny jest model hybrydowy, wykorzystujący makroskopowe prawa obowiązujące dla populacji
molekularnych, zdefiniowany jednak w sposób stochastyczny. W części 2.2 przypomniane są
pojęcia związane z łańcuchami Markowa, które są matematyczną podstawą dla modeli stocha-
stycznych. Związek pomiędzy wspomnianymi teoriami i modelami wywodzącymi się z różnych
dziedzin nauk ścisłych przedstawia schematycznie rysunek 2.1. Na końcu rodziału znajduje
się jego uszczegółowienie – rysunek 2.4.

2.1. Równania kinetyczne reakcji biochemicznych

Dobrze znanym i powszechnie używanym matematycznym modelem reakcji biochemicznych
są równania kinetyczne, czyli układ równań różniczkowych zwyczajnych (ozn. ODEs – z ang.
Ordinary Differential Equations) o określonej postaci. Opisuje on zmiany stężeń składników
w sposób ciągły. Ciągłość wartości stężeń nie odpowiada modelowanej rzeczywistości, jednak
układy ODE okazują się być praktyczne w zastosowaniach. Intuicyjnie można takie podejście
interpretować jako spojrzenie na populacje molekuł w skali makro.
Podstawę dla równań kinetycznych stanowi prawo działania mas (ang. mass–action law),

zwane także prawem Guldberga i Waagego, sformułowane w 1864 roku. W interesującej nas
wersji mówi ono, iż szybkość reakcji chemicznej jest wprost proporcjonalna do prawdopodo-
bieństwa znalezienia reagujących ze sobą molekuł w małej objętości. Z założenia znalezienie
każdej z molekuł w pewnej części przestrzeni to zdarzenia niezależne. Oznacza to, że szybkość
reakcji w roztworze jest wprost proporcjonalna do iloczynu (z niezależności) stężeń molowych
wszystkich substratów – w gazach analogicznie. Prawo działania mas wyraża ideę kolektyw-
nego zachowania dużej ilości molekuł, pomimo iż każda z osobna porusza się chaotycznymi
ruchami Browna.
Przypomnijmy, że rozważamy sieciM reakcji elementarnych R1, . . . , RM , w których bierze

udział N rodzajów molekuł S1, . . . , SN . Dla ogólnego układu reakcji opisanego równaniami
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Rysunek 2.1: Semantyka reakcji biochemicznych. Fizyczne prawa zadają naturalnie związane
z nimi matematyczne modele. W przypadku prawa działania mas jest to układ równań różniczko-
wych zwyczajnych (część 2.1). Z teorią kolizji związane są jednorodne łańcuchy Markowa z czasem
ciągłym (część 2.3). W części 2.4 wprowadzony jest hybrydowy model ze zdyskretyzowanymi war-
tościami stężeń, zdefiniowany jako łańcuch Markowa, w którym obowiązuje prawo działania mas.

1.5, zgodnie z prawem działania mas, szybkość reakcji Rm w momencie t wynosi

vm(t) = km
N∏
n=1

([Sn](t))ln,m . (2.1)

Tabela 2.1 przedstawia szybkości reakcji elementarnych.

Reakcja Szybkość

∅ k−→ . . . k

S1
k−→ . . . k[S1]

S1 + S2
k−→ . . . k[S1][S2]

2S1
k−→ . . . k[S1]2

Tabela 2.1: Masowa szybkość elementarnych reakcji chemicznych.

Łącząc równanie 2.1 z definicją szybkości reakcji 1.3 otrzymujemy równania kinetyczne
reakcji biochemicznych:

d[Sn](t)
dt

=
M∑
m=1

cn,mvm(t),

gdzie cn,m to współczynniki stechiometryczne (n = 1, . . . , N , m = 1, . . . ,M). W zapisie
macierzowym

d[S]>(t)
dt

= Cv>(t), (2.2)
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gdzie v = (v1, . . . , vM ), [S] = ([S1], . . . , [Sn]), a ·> oznacza operację transponowania wektora.

2.1.1. Równania kinetyczne modelu reakcji enzymatycznej – aproksymacja
Michaelisa–Mentena

Ważnym dla nas przykładem jest model reakcji enzymatycznej (zob. część 1.1.2). Przekształ-
cenie substratu S w produkt P jest katalizowane przez enzym E. Substrat przyczepia się do
enzymu tworząc tymczasowy kompleks E|S, który może się rozpaść na składniki, z których
powstał, lub może dojść do konwersji i kompleks rozpadnie się na enzym i produkt (por.
cześć 1.4.1). Przy założeniu, że stężenie enzymu jest dużo mniejsze niż stężenie substratu,
tzn. [S]� [E], nie dochodzi do powrotnego łączenia się produktu z enzymem i otrzymujemy
następujący model:

E + S
k1
←→
k−1

E|S k2
−→ E + P. (2.3)

Rozpisuje się on na układ reakcji elementarnych
E + S k1−→ E|S
E|S k−1−→ E + S

E|S k2−→ E + P

,

z których otrzymujemy następujący układ równań kinetycznych (kolumny macierzy stechio-
metrycznej odpowiadają reakcjom)

d[S](t)/dt
d[E](t)/dt
d[E|S](t)/dt
d[P ](t)/dt

 =

−1 1 0
−1 1 1
1 −1 −1
0 0 1


k1 · [S](t) · [E](t)k−1 · [E|S](t)

k2 · [E|S](t)

 . (2.4)

Dodatkowo, zgodnie z prawem zachowania masy, obowiązującym w tym układzie, mamy, dla
każdego t ∈ R0, w przypadku enzymu

[E](0) = [E](t) + [E|S](t) (2.5)

oraz w przypadku substratu

[S](0) = [S](t) + [E|S](t) + [P ](t). (2.6)

Zatem równania 2.4 wraz z równaniami 2.5 i 2.6 dają układ równań różniczkowych drugiego
rzędu, tzn. dwóch równań dwóch zmiennych. Zazwyczaj zostawia się równania dla substratu
S i kompleksu E|S ([Wol06]).

Kinetyka Michaelisa-Mentena

Kinetyka Michaelisa-Mentena (ozn. MM) daje dla układu równań 2.4 aproksymację prędkości
powstawania produktu (czyli nominalną prędkość reakcji enzymatycznej) w zależności od
stężenia substratu. Stanowi to wygodną i praktyczną redukcję przy modelowaniu tego typu
reakcji.
Aby otrzymać pożądaną aproksymację przyjmujemy dodatkowe założenie: kompleks E|S

jest w stanie równowagi, tzn.

d[E|S](t)
dt

= k1[S](t)[E](t)− (k−1 + k2)[E|S](t) ≈ 0, (2.7)
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skąd otrzymujemy zależność

[S](t)[E](t) ≈ k−1 + k2
k1

[E|S](t). (2.8)

Stałą w powyższym przybliżeniu nazywa się stałą Michelisa–Mentena,

k−1 + k2
k1

ozn.= KM . (2.9)

Aby uchwycić główną ideę przyjętego założenia 2.7 podstawmy aproksymację 2.8 do równania
kinetycznego d[S](t)/dt, otrzymując

d[S](t)
dt

≈ −k2[E|S](t) = −
d[P ](t)
dt

.

Zatem prędkość powstawania produktu jest dokładnie proporcjonalna do prędkości ubywania
substratu. Zmierzając do samego równania na prędkość powstawania produktu skorzystamy
jeszcze z prawa zachowania masy dla enzymu (rów. 2.5), w którym, z zależności 2.8, otrzy-
mujemy

[E|S](t) ≈ [E](0) [S](t)
[S](t) +KM

.

Podstawiając to przybliżenie do równania kinetycznego d[P ](t)/dt, dostajemy kinetykę Michaelisa–
Mentena reakcji enzymatycznej

d[P ](t)
dt

≈ k2[E](0)
[S](t)

[S](t) +KM
. (2.10)

Redukcja jaką daje aproksymacja MM przedstawia się więc następująco:
E + S k1−→ E|S
E|S k−1−→ E + S

E|S k2−→ E + P

≈ S −→ P, z szybkością vmax
[S](t)

[S](t) +KM

≈ S
vmax/KM−→ P, jeśli KM � [S](t),

≈ ∅ vmax−→ P, jeśli KM � [S](t),

gdzie vmax = k2[E](0) to ograniczenie górne szybkości rozpatrywanej reakcji enzymatycznej.

2.2. Jednorodne łańcuchy Markowa z czasem ciągłym

Jeśli pozbędziemy się uproszczenia, mówiącego, że wartości stężeń są ciągłe, to dynamika
populacji molekuł, opisana przez reakcje biochemiczne, zadaje jednorodne skokowe procesy
Markowa z czasem ciągłym (uwzględniając jednak inne uproszczenia na poziomie mechaniki
cząsteczek; zob. część 2.3). W poniższym rozdziale przypomiana zostanie ta klasą procesów
stochastycznych ([Nor98], [KKS89], [Ste94], [JSz01]).

2.2.1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia

Mamy zadaną przestrzeń probabilistyczną (Ω,F , P ), gdzie Ω to zbiór zdarzeń elementarnych,
F jest σ – ciałem podzbiorów Ω, a P jest miarą probabilistyczną na F (funkcja prawdopodo-
bieństwa). Zmienne losowe nad tą przestrzenią to dowolne F – mierzalne funkcje X : Ω→ S,
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gdzie S będziemy nazywać przestrzenią stanów. Jeśli zbiór S jest przeliczalny, to mówimy
o dyskretnej zmiennej losowej, w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z ciągłą zmien-
ną losową. Dokładne definicje powyższych oraz niektórych z następnych pojęć, wraz z przy-
kładami, można znaleźć w literaturze zawierającej podstawy rachunku prawdopodobieństwa,
np. w książce [JSz01].

Rozkład wykładniczy zmiennej losowej

Z naszego punktu widzenia rozkład wykładniczy jest szczególnie interesujący ponieważ jest to
rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej τ wyrażającej czas bezpośredniego przejścia
między różnymi stanami jednorodnego łańcucha Markowa z czasem ciągłym (więcej szczegó-
łów dalej, w części 2.2.2) – póki co zajmiemy się samym rozkładem.
Dystrybuanta zmiennej losowej τ o rozkładzie wykładniczym jest zadana przez funkcję:

Fτ (t) = P{τ ¬ t} =
{
1− e−λt dla t  0
0 dla t < 0

, (2.11)

gdzie λ ∈ R>0 jest parametrem. Fakt, że zmienna losowa τ ma rozkład wykładniczy ozna-
czamy τ ∼ Exp(λ). Wartość oczekiwana i wariancja takiej zmiennej losowej wynosi:

E{τ} = V ar{τ} = 1
λ
. (2.12)

Zauważmy, że dla λ = 0 powyższy rozkład też można dobrze określić jako rozkład jednopunk-
towy skupiony na ∞, o wartości oczekiwanej wynoszącej ∞ i wariancji równej 0 (tyle wynosi
wariancja każdego rozkładu jednopunktowego).
Wspomniana wcześniej własność czasu bezpośredniego przejścia w jednorodnym łańcuchu

Markowa wynika z własności braku pamięci rozkładu wykładniczego. Formalnie opisuje to
następujące twierdzenie:

Twierdzenie 2.1 (Własność braku pamięci).
Zmienna losowa τ : Ω → (0,∞] spełnia warunek P{τ ¬ t + u | τ > t} = P{τ ¬ u}, dla
dowolnych t ∈ R0, u ∈ R0 ∪ {∞}, wtedy i tylko wtedy gdy P{τ ¬ u} = 1 − e−λu, dla
pewnego λ ∈ R0.

Przytoczmy jeszcze jedną praktyczną w zastosowaniach własność rozkładu wykładniczego.
Dotyczy ona wyścigu niezależnych zmiennych losowych τk wyrażających bezpamięciowy czas
bezpośredniego przejścia między stanami.

Twierdzenie 2.2. Niech τk ∼ Exp(λk), k = 1, . . . , n, bedą niezależnymi zmiennymi losowy-
mi oraz τ = mink{τk} i K = argmink{τk}, dla λk ∈ R>0. Wtedy τ ∼ Exp (

∑n
i=1 λi) oraz,

dla każdego k = 1, . . . , n, P{K = k} = λk/
∑n
i=1 λi. Ponadto zmienne τ i K są niezależne.

Twierdzenie 2.2 opisuje jaki dokładnie rozkład ma zmienna losowa opisująca czas trwania
wyścigu oraz jakie jest prawdopodobieństwo zwycięstwa konkretnego z uczestników.
Dowody wyżej wymienionych twierdzeń można znaleźć w [Nor98].

Proces Markowa

Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych {X(t) : t ∈ T} określo-
nych nad tą samą przestrzenią probabilistyczną. Za zbiór T przyjmuje się liczby naturalne
N albo liczby rzeczywiste nieujemne R0. Elementy zbioru T nazywamy momentami czasu.
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Trajektorią procesu stochastycznego, bądź też symulacją systemu modelowanego przez proces
stochastyczny, nazywamy funkcję momentów czasu dla ustalonego zdarzenia elementarnego
ω ∈ Ω, tzn. X(·)(ω) : T → S.
W 1907 roku rosyjski matematyk A.A. Markow opisał klasę procesów stochastycznych,

spełniających następującą własność:

P{X(ti+1) = si+1 | X(ti) = si, X(ti−1) = si−1, . . . , X(t0) = s0}
= P{X(ti+1) = si+1 | X(ti) = si},

(2.13)

dla wszystkich i ∈ N, si+1, . . . , s0 ∈ S, ti+1, . . . , t0 ∈ T , takich że ti+1 > ti > · · · > t0.
Powyższy warunek, nazywany własnością Markowa, mówi że prawdopodobieństwo znalezienia
się procesu w pewnym stanie (w danym momencie czasu), pod warunkiem, że znamy jego
historię, zależy wyłącznie od ostatniego stanu w jakim ten proces był.

Definicja 2.1. Procesem Markowa nazywamy proces stochastyczny {X(t) : t ∈ T} speł-
niający własność Markowa (rów. 2.13).

Klasyfikacja procesów Markowa Proces Markowa, którego przestrzeń stanów jest prze-
liczalna nazywa się łańcuchem Markowa. Od tego momentu zakładamy, że przestrzeń stanów
jest skończona, S = {si : i = 1, . . . , n}. Gdy zbiór momentów czasu jest przeliczalny (T = N)
mówimy o łancuchu Markowa z czasem dyskretnym (ozn. DTMC – z ang. Discrete–Time Mar-
kov Chain). W przeciwnym przypadku (T = R0) mówimy o łańcuchu Markowa z czasem
ciągłym (ozn. CTMC – z ang. Continuous–Time Markov Chain). 1

Jednorodność

Łańcuch Markowa {X(t) : t ∈ T} można scharakteryzować przy pomocy funkcji prawdopo-
dobieństwa przejścia między stanami:

pi,j(u, t) = P{X(t) = sj | X(u) = si}, t  u. (2.14)

W pracy ograniczymy się jedynie do konkretnej klasy procesów Markowa: łańcuch Markowa
jest jednorodny (ozn. HMC – z ang. Homogenous Markov Chain) jeżeli funkcja prawdopodo-
bieństwa przejścia między danymi stanami zależy tylko od przyrostu czasu, tzn.

pi,j(t, t+ u) = pi,j(t′, t′ + u), (2.15)

dla wszystkich i, j = 1, . . . , n oraz t, t′, u  0. Możemy więc uprościc notację:

pi,j(u) = pi,j(t, t+ u). (2.16)

Z prawa prawdopodobieństwa całkowitego mamy własność zachowania prawdopodobieństwa
przejścia, tzn:

∑
j

pi,j(t) =
∑
j

P {X(t) = sj | X(0) = si} =
∑
j P {X(t) = sj ∧X(0) = si}

P {X(0) = si}
= 1. (2.17)

Oznacza to, że macierz P (t) = (pi,j(t))i,j=1,...,n jest macierzą stochastyczną dla każdego t ∈ T .
1Według klasycznych konwencji łańcuchem Markowa nazywa się tylko procesy Markowa o przeliczalnej

przestrzeni stanów oraz przeliczalnym zbiorze momentów czasu. Wtedy jeśli zbiór momentów czasu jest nie-
przeliczalny mówi się o procesie Markowa z czasem ciągłym.
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2.2.2. Intensywność przejścia między stanami

Jednorodne łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym (ozn. DTHMC; T = N) możemy repre-
zentować przy pomocy macierzy prawdopodobieństwa przejścia w jednym kroku: P = P (1).
W przypadku jednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym (ozn. CTHMC; T = R0)
prawdopodobieństwo przejścia zależy również od długości kroku: pi,j(∆t). Wraz ze zmniejsza-
niem długości kroku prawdopodobieństwo opuszczenia danego stanu powinno również maleć
do zera, tzn.

lim
∆t→0

pi,j(∆t) = 0, dla i 6= j.

Z własności zachowania całkowitego prawdopodobieństwa przejścia 2.17 mamy wtedy również

lim
∆t→0

pi,i(∆t) = 1,

co jest, zgodną z intuicją własnością (im krótszy czas na wykonanie przejścia, tym większa
szansą nie wykonania go). Z drugiej strony wraz z wydłużeniem długości kroku, prawdopo-
dobieństwo zaobserwowania przejścia między stanami rośnie. Chcemy jednak aby długości
przedziałów obserwacji były na tyle małe aby prawdopodobieństwo zaobserwowania więcej
niż jednego przejścia było nieistotne, tzn. rzędu o(∆t). W ten sposób zastępujemy jednokro-
kowe prawdopodobieństwa przejścia z DTHMC przez infinitezymalną intensywność przejścia
między stanami dla CTHMC, która nie zależy ani od długości czasu obserwacji ani, w przy-
padku jednorodnego łańcucha, od momentu obserwacji. Intuicyjnie jest to wielkość opisująca
liczbę przejść między różnymi stanami w jednostce czasu, formalnie pochodna funkcji praw-
dopodobieństwa przejścia po czasie, w zerze, tzn.

qi,j
def
= lim
∆t→0

pi,j(∆t)− pi,j(0)
∆t

,

czyli

qi,j =

{
lim∆t→0

pi,j(∆t)
∆t dla i 6= j

lim∆t→0
pi,j(∆t)−1
∆t dla i = j

. (2.18)

W zapisie macierzowym:

Q = lim
∆t→0

P (∆t)− I
∆t

,

gdzie I jest macierzą identycznościową. Z równości 2.18 mamy więc

pi,j(∆t) =

{
qi,j∆t+ o(∆t) dla i 6= j
1 + qi,j∆t+ o(∆t) dla i = j

. (2.19)

Zatem prawdopodobieństwo przejścia między różnymi stanami (przypadek i 6= j) jest wprost
proporcjonalne do czasu w jakim to przejście ma nastąpić. Korzystając kolejno z równości
2.18 dla i = j, własności zachowania prawdopodobieństwa przejścia (rów. 2.17) oraz równania
2.19 dla i 6= j, otrzymujemy:

qi,i = −
∑
i6=j

qi,j , (2.20)

Macierz Q = (qi,j)i,j=1,...,n nazywamy macierzą intensywności jednorodnego łańcucha Mar-
kowa z czasem ciągłym.
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Intensywność przejścia a rozkład wykładniczy

Określmy τi,j jako zmienną losową wyrażającą czas bezpośredniego przejścia od stanu si do
stanu sj (i 6= j) w CTHMC, czyli przejścia w jednym kroku. Wtedy z jednorodności (rów.
2.15), na mocy własności braku pamięci (tw. 2.1), mamy P {τi,j ¬ t} = 1−e−λi,jt dla pewne-
go λi,j ∈ R0. Przy pomocy tak zdefiniowanej zmiennej możemy wyrazić prawdopodobieństwo
bezpośredniego przejścia od si do sj , w czasie nie dłuższym niż t, co oznaczamy p1i,j(t), ja-
ko prawdopodobieństwo tego, że spośród wszystkich τi,k (k = 1, . . . , n, k 6= i), to właśnie
τi,j wygra wyścig w zadanym czasie. Niech λi =

∑
k 6=i λi,k. Korzystając z twierdzenia 2.2

(zakładamy niezależność zmiennych τi,k) otrzymujemy:

p1i,j(t) = P {j = argmink 6=i{τi,k}}P {mink 6=i{τi,k} ¬ t}

=
λi,j
λi

(
1− e−λit

)
dla i 6= j. (2.21)

Z założenia, dla dostatecznie małej długości kroku ∆t, prawdopodobieństwo zaobserwo-
wania więcej niż jednego przejścia jest nieistotne, tzn. rzędu o(t). Zatem zgodnie z równaniami
2.21 oraz 2.18 otrzymujemy:

qi,j = lim
∆t→0

p1i,j(∆t)

∆t
= lim
∆t→0

λi,j
λi

(
1− e−λi∆t

)
∆t

= λi,j dla i 6= j. (2.22)

Dodatkowo, z równania 2.20 mamy λi =
∑
k 6=i λi,k = −qi,i. Wielkość −qi,i nazywamy inten-

sywnością wyjścia ze stanu si. Zauważmy, że jeśli λi,j = 0, dla i 6= j, to qi,j = 0. Oznacza to
przypadek gdy ze stanu si nie można dojść w jednym kroku do stanu sj . Z kolei prawdopo-
dobieństwo pozostania w stanie si jest zawsze niezerowe. Warunek qi,i = 0 jest równoważny
warunkowi pi,i(t) = 1, dla każdego t ∈ T . 2

2.3. Stochastyczny model układu reakcji biochemicznych

Dla układu reakcji elementarnych R1, . . . , RM , w których biorą udział populacje molekuł
S1, . . . , SN wprowadzimy ogólny stochastyczny model, opierający się na jednorodnym łań-
cuchu Markowa z czasem ciągłym, w taki sposób jak to zrobił w swoich pracach Gillespie
([Gil77], [Gil00]). Model ten, definiowany na poziomie pojedyńczych molekuł, stanowi wspól-
ny mianownik dla użytych w rozdziale 3 reprezentacji. 3

Koncepcyjną podstawę stanowi kinetyczna teoria gazu doskonałego Maxwella-Boltzmanna,
na której opiera się chemiczna teoria kolizji. W przestrzeni V o ustalonej objętości, przy
stałej temperaturze i ciśnieniu, liczba kolizji pomiędzy dowolnymi dwiema molekułami jest
stała. 4 Niech dynamicznym stanem systemu będzie wektor #S(t) = (#S1(t), . . . ,#SN (t)),
gdzie #Sn(t) oznacza liczbę molekuł populacji Sn w chwili t. Mamy zatem przestrzeń sta-
nów S = NN . Dla wygody przyjmijmy jednak S = ZN . Wielkości #Sn(t) są zmiennymi
losowymi, ponieważ zupełnie ignorujemy położenie i prędkości poszczególnych molekuł, tzn.
#Sn(t) : Ω→ N gdzie przestrzeń Ω to przestrzeń zdarzeń elementarnych, którymi są właśnie
2De facto dopiero te rozważania uzasadniają poprawność formuły 2.18, tzn. poprzez wskazanie pokazaliśmy,

że istnieje (skończona) granica.
3Jak się później przekonamy, z czysto praktycznych względów, damy sobie możliwość interpretowania modeli

szlaków sygnałowych jako hybrydowego modelu ze zdyskretyzowanymi wartościami stężeń składników reakcji
(zob. 2.4).
4W chemicznej teorii kolizji (tzn. dla stanów skupienia innych niż gazowy) jest to tylko przybliżenie i wtedy

zakłada się również stałą zasadowość (pH) roztworów.
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pozycje i prędkości wszystkich molekuł w V . Przy założeniu, że duża liczba kolizji to kolizje
nie prowadzące do reakcji – dzięki czemu system jest dobrze wymieszany, zostało wykazane
(w oparciu o podstawy mikrofizyczne; [Gil00]), iż dla każdej z reakcji Rm istnieje funkcja
intensywności zajścia reakcji qm : S→ R0, taka że

qm(s)dt ≡prawdopodobieństwo zajścia reakcji Rm,
w stanie systemu #S(t) = s,

w infinitezymalnym przedziale czasowym [t, t+ dt),

(2.23)

gdzie t ∈ R0, m = 1, . . . ,M . Jeśli s /∈ NN lub sn < ln,m dla pewnego n = 1, . . . , N , to
qm(s) = 0. Dla pełności opisu układu reakcji definiuje się dodatkowo wektory zmiany stanu
cm = (c1,m, . . . , cN,m), gdzie cn,m ∈ Z oznacza zmianę liczby molekuł populacji Sn opisaną
przez reakcję Rm. Macierz C = (c>1 | . . . |c>M ) to nic innego jak macierz stechiometryczna (zob.
rów. 1.6).

2.3.1. Chemical Master Equation

Standardowym podejściem do analizy modelu stochastycznego, o zadanym stanie początko-
wym #S(0) = s0, jest badanie funkcji prawdopodobieństwa warunkowego

Ps|s0(t) = P{#S(t) = s | #S(0) = s0}. (2.24)

Zadaniem jest wyprowadzenie równania na ewolucję w czasie funkcji zdefiniowanej wzorem
2.24, tzn. wyprowadzenie równania dPs|s0(t)/dt. W tym celu bierzemy infinitezymalny prze-
dział czasu dt, tak aby prawdopodobieństwo zajścia więcej niż jednej reakcji danego typu było
nieistotne, tzn. rzędu o(dt). Przy tym założeniu, za pomocą definicji funkcji intensywności
(rów. 2.23) oraz wektorów zamiany stanu, wyrażamy funkcje prawdopodobieństwa warunko-
wego (rów. 2.24) jako sumę prawdopodobieństw tego, że byliśmy w stanie s i nie zaszla żadna
reakcja oraz sumy prawdopodobieństw dotarcia do stanu s z innych stanów, tzn.

Ps|s0(t+ dt) = Ps|s0(t) ·
(
1−

M∑
m=1

qm(s)dt

)
+
M∑
m=1

Ps−cm|s0(t)qm(s− cm)dt+ o(dt). (2.25)

Pamiętamy o tym, że przestrzeń stanów to wektory liczb całkowitych i o ujemne wartości
współrzędnych wektora s− cm dba funkcja intensywności, tzn. wtedy qm(s− cm) = 0.
Przenosząc Ps|s0(t) na lewą stronę równania 2.25, dzieląc obustronnie przez dt i przecho-

dząc do granicy dt→ 0, otrzymujemy równanie opisujące ewolucję systemu stochastycznego
w czasie, tzw. Chemical Master Equation (ozn. CME):

dPs|s0(t)
dt

=
M∑
m=1

(
qm(s− cm)Ps−cm|s0(t)− qm(s)Ps|s0(t)

)
. (2.26)

Znając rozwiązania równań 2.26 wiemy wszystko o procesie ewolucji systemu. Zauważmy
jednak, że równań mamy tyle ile jest stanów osiągalnych ze stanu początkowego systemu, co
m.in. wpływa na fakt, że w praktyce bardzo rzadko da sie otrzymać analityczne rozwiązania
([Gil00]).

Równania kinetyczne jako uśrednienie CME

Mając układ stochastycznych równań różniczkowych 2.26 możemy zadać pytanie: jaki ma
on koncepcyjny związek z układem kinetycznych równań różniczkowych 2.2? W tym celu
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zbadamy wartość oczekiwaną procesu #S(t). Mnożąc obustronnie układ równań 2.26 przez
sn oraz sumując go stronami dla n = 1, . . . , N , otrzymujemy

d
∑
s∈S snPs|s0(t)

dt
=
M∑
m=1

∑
s∈S

(
snqm(s− cm)Ps−cm|s0(t)

)
−
M∑
m=1

∑
s∈S

(
snqm(s)Ps|s0(t)

)
. (2.27)

Dalej, przesuwając indeksowanie pierwszej wewnętrznej sumy po prawej stronie równania 2.27
o cm otrzymujemy

dE{#Sn(t)}
dt

=
M∑
m=1

∑
s∈S

(
(sn + cn,m)qm(s)Ps|s0(t)

)
−
M∑
m=1

∑
s∈S

(
snqm(s)Ps|s0(t)

)
,

czyli
dE{#Sn(t)}

dt
=
M∑
m=1

(cn,mE{qm(#S(t))}) . (2.28)

Przyjmując, zgodnie z intuicją, że średnia infinitezymalna intensywność reakcji Rm (wyra-
żenie E{qm(#S(t))}) odpowiada kinetycznej prędkości reakcji (rów. 2.1), możemy myśleć
o równaniach kinetycznych 2.2 jak o uśrednieniu układu równań 2.26. Zatem o procesie de-
terministycznym [S](t), opisującym stężenia populacji w czasie w ciągły sposób, można my-
śleć jak o unormowanej średniej procesu stochastycznego {#S(t) : t ∈ T}, opisującego ilości
molekuł. 5

2.3.2. Postać funkcji intensywności

Okazuje się ([Gil77], [Gil00]), że funkcja intensywności zajścia reakcji 2.23 jest postaci

qm(s) = κmhm(s). (2.29)

Funkcja hm : ZN → N to kombinatoryczna liczba różnych możliwych zderzeń molekuł,
zgodnych z reakcją Rm. Przy zapisie ogólnym reakcji

Rm :
N∑
n=1

ln,mSn
km−→

N∑
n=1

pn,mSn,

mamy

hm(s) =


∏N
n=1

( sn
ln,m

)
gdy ∀n : (ln,m > 0⇒ sn > 0);

1 gdy ∀n : ln,m = 0;
,

dla m = 1, . . . ,M oraz s = (s1, . . . , sN ). Tabela 2.2 przedstawia wartości funkcji hm dla
reakcji elementarnych.
Stała κm to stała prawdopodobieństwa szybkości reakcji zdefiniowana tak, że κmdt wyraża

prawdopodobieństwo zareagowania, w infinitezymalnym przedziale czasu dt, jednej losowo
wybranej pary molekuł (zgodnie z reakcją Rm). Z drugiej strony κmdt można potraktować
jako fundamentalną hipotezę stochastycznego opisu kinetyki chemicznej. Można oczekiwać,
że hipoteza ta jest prawdziwa w dowolnym układzie molekuł, który jest cały czas dobrze
wymieszany lub po prostu, tak jak już było wspomniane, zalożyć, że kolizje nie prowadzące
do reakcji zdarzają się o wiele częściej niż kolizje, przy których jest przekraczany próg energii
aktywacji reakcji (dzięki czemu występuje pożądany efekt dobrego wymieszania; [Gil77]).

5Średnia unormowana przez stałą Avogadro oraz objętość przestrzeni – zob. część 2.3.3.
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Rm hm

∅ k−→ . . . 1

S1
k−→ . . . #S1

S1 + S2
k−→ . . . #S1 ·#S2

2S1
k−→ . . . #S1 · (#S1 − 1)/2

Tabela 2.2: Liczba możliwych kolizji molekuł dla reakcji elementarnych.

2.3.3. Stochastyczna a kinetyczna stała szybkości reakcji

Stała prawodpodobieństwa szybkości reakcji κm zasadniczo rożni się od stałej szybkości re-
akcji km (zob. część 1.1). Dla lepszego zrozumienia subtelnych różnic pomiędzy tymi dwoma
wielkościami oraz dla opanowania standardowych metod porównywania modelu determini-
stycznego i stochastycznego, przedstawimy, nie do końca rygorystyczne, wyprowadzenie wy-
rażające zależność pomiędzy owymi stałymi ([Wol06],[Gil00]). Tak jak to już było stwierdzone
przy uśrednianiu CME (zob. część 2.3.1), stężenia populacji molekuł możemy wyrazić przez
unormowaną wartość oczekiwaną zmiennej losowej liczby tych molekuł, tzn.

[S](t) =
E{#S(t)}
NA|V |

. (2.30)

Podstawiając powyższe równanie do równań 2.1 otrzymujemy

dE{(#S)>(t)}
dt

= C · (#v)>(t),

gdzie #v = (#v1, . . . ,#vM ), natomiast (będziemy pomijać indeksowanie zmiennych po czasie
jeśli nie będzie to potrzebne)

#vm = k̃m
N∏
n=1

(E{#Sn})ln,m ,

k̃m = NA|V |
km

(NA|V |)
∑N

n=1 ln,m
=

km
(NA|V |)r(Rm)−1

,

dla m = 1, . . . ,M . Związek powyższych wielkości z funkcją intensywności zajścia reakcji daje
nam równanie 2.28 – przyrównując odpowiadające sobie składniki sumy dostajemy 6

E{qm} = k̃m
N∏
n=1

(E{#Sn})ln,m .

Z drugiej strony, z postaci funkcji intensywności (rów. 2.29) otrzymujemy

k̃m

N∏
n=1

(E{#Sn})ln,m = κmE
{
N∏
n=1

(#Sn)
ln,m

ln,m!

}
6Nie odwołując się do CME możemy zauważyć, iż #vmdt wyraża wartość oczekiwaną zmiennej losowej

będącą liczbą reakcji Rm odbywających się w przedziale czasowym [t, t+dt), dla dowolnego momentu czasu t.
Jeśli standardowo założymy, że infinitezymalna długość obserwacji jest na tyle mała, że prawdopodobieństwo
pojawienie się dwóch lub więcej reakcji danego typu jest rzędu o(dt), to zgodnie z definicją 2.23 otrzymamy
taką samą zależność. Rozumowanie to jest dokładniej przedstawione w książce [Wol06].
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gdzie wyrażenie (#Sn)
ln,m oznacza dolną silnię. 7 Jeśli przyjmiemy założenie, że zmienne

#Sn, dla n = 1, . . . , N , mają zerową kowariancję, tzn. E{#Sn#Sn′} = E{#Sn}E{#Sn′},
8 to wartość oczekiwana iloczynu jest równa iloczynowi wartości oczekiwanych. Jeśli jeszcze
dodatkowo przyjmiemy, że dla ln,m > 1 mamy #Sn � 0, dzięki czemu możemy zastosować
przybliżenie (#Sn)

ln,m ≈ (#Sn)ln,m , to otrzymujemy:

k̃m ≈
κm∏N
n=1 ln,m!

Zatem ostatecznie poszukiwana zależność pomiędzy stałymi κm i km wyraża się jako przy-
bliżenie

κm ≈
km

(NA|V |)r(Rm)−1
N∏
n=1

ln,m!. (2.31)

Zależność 2.31 została napisana w ten sposób (κm jako funkcja od km) z tego względu, że
w przeciwieństwie do stałej szybkości reakcji km, nie było możliwe wyprowadzenie z podstaw
fizycznych stałej prawdopodobieństwa szybkości reakcji κm bez wiedzy o samej km albo bez-
pośredniej znajomości prawdopodobieństwa zajścia reakcji qm(·)dt ([Wol06]). Dlatego też to
raczej znając wartości km wyznacza się wartości κm według wzoru 2.31.

2.3.4. Jednorodny łańcuch Markowa z czasem ciągłym

Dotychczasowe definicje i rozważania dotyczące modelu stochastycznego, nieprzypadkowo
przypominają rozważania z części 2.2.2. Przyjmijmy, tak jak dla CME, że przedziały czasu
dt, w których obserwujemy system, są tak małe, że prawdopodobieństwo zajścia więcej niż
jednej reakcji jest nieistotne (rzędu o(dt)). Wtedy dla danego stanu początkowego #S(0) = s0,
opisana przez funkcję intensywności (równanie 2.23; porównaj z równaniem 2.19) oraz wektory
zmiany stanu, ewolucja systemu reagujących molekuł definiuje jednorodny łańcuch Markowa
z czasem ciągłym, tzn. proces stochastyczny {#S(t) : Ω→ S | t ∈ R0} jest CTHMC.
Podkreślmy, że zdecydowanie nie interesuje nas cała przestrzeń S = ZN . Przykładowe

systemy, przedstawione dalej w tej pracy, będa miały skończoną liczbę stanów. Przyjmujemy
więc za przestrzeń stanów już tylko stany osiągalne ze stanu początkowego, tzn.

S = {s : s0 → s}, (2.32)

(→ to relacja osiągalności – dokładnie opisana w częsci 3.1.1). Na podstawie samego ukła-
du reakcji można stwierdzić czy model stochastyczny będzie miał skończoną liczbę stanów.
Przykładowo zauważmy, że jeżeli wszystkie reakcje systemu zachowują równowagę atomów
to zbiór S jest skończony.

2.3.5. Algorytm symulacji stochastycznej Gillespiego

Algorytm Gillespiego to prosta i elegancka metoda służąca do generowania losowych trajek-
torii jednorodnego łańcucha Markowa z czasem ciągłym. Oryginalnie zaprojektowany został
jako narzędzie do analizy układów reakcji biochemicznych opisanych przy pomocy modelu

7nk = n(n− 1) . . . (n− k + 1);n0 = 1;
8Czyli, założyliśmy że zmienne mają zerową kowariancję i wariancję (tzn. nie ma zjawiska fluktuacji) co

zazwyczaj nie jest zgodne z rzeczywistością. Dla porównania mamy założenie niezależności zmiennych w prawie
mas (zob. część 2.1), z którego wynika zerowa kowariancja zmiennych opisywanych w równaniach kinetycznych.
Z kolei wpływ fluktuacji w układach makroskopowych, gdzie ilość molekuł jest rzędu stałej Avogadra, jest
poza zasięgiem pomiaru.
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stochastycznego. Bezpośrednią motywacją do stworzenia tego algorytmu był fakt, iż układ
stochastycznych równań różniczkowych CME okazuje się często zbyt trudny do rozwiązania
([Gil77]).
Będąc w momencie t w stanie #S(t) = s chcemy wygenerować losową parę (m, τ) mó-

wiącą, że reakcja Rm zajdzie w infinitezymalnym przedziale czasu (t + τ, t + τ + dt), dzięki
czemu można zwiększyć licznik czasu i zmienić odpowiednio stan, tzn. #S(t + τ) = s + cm.
Rozkład, z którego losujemy wspomnianą parę to rozkład z dystrybuantą zadaną przez czas
bezpośredniego przejścia między stanami CTHMC, tzn. p1s,s+cm(τ) (zob. rów 2.21), nazywa-
ny rozkładem następnej reakcji. Zabiegiem technicznym jaki zastosował Gillespie było użycie
generatora liczb pseudolosowych z rozkładu U [0, 1] (rozkład jednostajny na przedziale [0, 1]).
Generujemy więc tak naprawdę parę liczb (rm, rτ ) ∈ [0, 1]× [0, 1], taką że

rm = P
{
m = argminj=1,...,M{τs,s+cj}

}
=

qs,s+cm∑M
j=1 qs,s+cj

rτ = P
{
minj=1,...,M{τs,s+cj} ¬ τ

}
= 1− e

−
(∑M

j=1 qs,s+cj

)
τ
,

gdzie zmienne losowe τs,s+cj opisują czas bezpośredniego przejścia od stanu s do stanu s+ cj
(różnego od s zgodnie z przyjętym na koniec części 1.1 założeniem odnośnie macierzy ste-
chiometrycznej) a parametry qs,s+cj to parametry rozkładów wykładniczych tych zmiennych
(zob. części 2.2.1 oraz 2.2.2). Interesująca nas para (m, τ) wyraża się wtedy następująco

m−1∑
j=1

qs,s+cj
qs

¬ rm <
m∑
j=1

qs,s+cj
qs

τ =
1
qs
ln
(
1
1− rτ

)
,

gdzie qs =
∑M
j=1 qs,s+cj . Otrzymujemy w ten sposób algorytm Gillespiego:

Algorytm 2.1 (Algorytm Gillespiego).
(Inicjalizacja)
#S = s0;
t := 0;
Zainicjuj generator liczb pseudolosowych z U [0, 1];

Powtarzaj
(Obliczanie funkcji intensywności)

∀m=1,...,M : qm := cmhm(#S);
q∗ :=

∑M
m=1 qm;

Jeśli q∗ = 0 to koniec;
(Losowanie pary (m, τ))

rm := liczba z U [0, 1];
ustal m t.że

∑m−1
j=1 qj ¬ rmq∗ <

∑m
j=1 qj ;

rτ := liczba z U [0, 1];
τ := 1

q∗ ln
(
1
1−rτ

)
;

(Aktualizacja stanu systemu)
#S := #S+ cm;
t := t+ τ ;

dopóki t < tmax;
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Algorytm 2.1 zatrzymuje się po z góry ustalonym czasie tmax (lub jeżeli doszedł do sta-
nu, z którego nie ma wyjścia – pochłaniającego), ale tak naprawdę nie znamy liczby kroków
jakie wykona w głównej pętli. Gillespie opracował aproksymacyjny algorytm symulacji sto-
chastycznej (zob. [Gil01]), w którym wspomniana wada liczby kroków algorytmu została
wyeliminowana (kroki są określonej długości, losuje się liczbę i rodzaj reakcji, które zaszły
w międzyczasie).
Przedstawiony powyżej algorytm nazywany jest metodą bezpośrednią. Gillespie przedsta-

wił także równoważną metodę pierwszej reakcji (losowany jest czas zajścia każdej reakcji
i poźniej brane minimum – por. tw. 2.2), której bardziej wydajna modyfikacja, tzw. metoda
następnej reakcji, została zaprezentowana w pracy [GiB00] (”niewykorzystane” czasy, odpo-
wiednio zmodyfikowane, są brane pod uwagę przy ustalaniu najszybszej reakcji w kolejnym
kroku; użyto do tego sprytnych struktur danych).

2.3.6. Porównanie z kinetycznym modelem reakcji chemicznych

Kilku w miarę szczegółowych porównań modelu kinetycznego i stochastycznego dokonaliśmy
już w częściach 2.3.1 oraz 2.3.2. W tej części przeprowadzimy krótką dyskusję porównującą
ogólnie oba modele matematyczne układów reakcji biochemicznych.
Bezpośredni związek parametrów równań kinetycznych z biochemicznym opisem jest zde-

cydowaną zaletą takiego podejścia. Poza tym układ równań CME (rów. 2.26) opisujący ewo-
lucję modelu stochastycznego jest, pod kątem analizy, o wiele bardziej skomplikowany niż
równania kinetyczne. Siłą modelu stochastycznego są natomiast symulacje (algorytm 2.1).
Można je wykonywać efektywnie i mają tą przewagę, iż można dokonywać w czasie ich dzia-
łania zmiany paremetrów takich jak objętość i temperatura przestrzeni. Dodatkowo, symu-
lacje pozwalają obserwować fluktuacje systemu (odchylenia od wartości oczekiwanej), gdzie
model deterministyczny może przykładowo przyjąć wartości dające równowagę w systemie
(tzn. od pewnego momentu czasu mamy d[Sn](t)/dt = 0 dla pewnych n = 1, . . . , N). Da-
lej w pracy przedstawiona zostanie miara prawdopodobieństwa na trajektoriach (w gruncie
rzeczy są to ścieżki w opisywanym przez model stochastyczny jednorodnym łańcuchu Mar-
kowa) wraz z logiką temporalną (zob. część 3.4.3). Pozwala to na tzw. weryfikację modelową
(ang. model checking), czyli w przypadku modelu stochastycznego można będzie obliczać
prawdopodobieństwa występowania symulacji o formalnie opisanych własnościach.
Podsumowując, celem modelu stochastycznego jest opis odbywającej się w skończonym

czasie ewolucji systemu o skończonej liczbie stanów, takiego gdzie populacje molekuł bio-
rących udział w reakcjach mogą być bardzo małe ([Gil00]). W takim przypadku równania
kinetyczne, wywodzące się z prawa obrazującego kolektywne zachowanie dużych ilości in-
dywiduów, wydają się być nieadekwatne do modelowanej rzeczywistości. Nie zapominajmy
jednak, że również przy wprowadzaniu modelu stochastycznego dokonaliśmy wielu uproszczeń
i z pewnością liczne zjawiska w interesującym nas świecie komórki są niewyjaśnialne w takim
języku.
Bardziej szczegółowe dyskusje na temat zależności pomiędzy modelem równań kinetycz-

nych oraz modelem stochastycznym, a także innymi reprezentacjami układu reakcji chemicz-
nych, można znaleźć w pracy [Gil00] i w książce [Wol06].

2.4. Zdyskretyzowany model równań kinetycznych

Przypadki, które będziemy modelować, odnoszą się do enzymatycznych reakcji białkowych,
a dokładniej procesów forsofrylacji i defosforylacji odbywających się wewnątrz komórki (zob.
rozdział 1). Najważniejszą dla nas informacją jest fakt, iż bedą to układy o skończonej liczbie
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stanów (w sensie modelu stochastycznego). Pomimo tego liczba stanów będących wektorami
ilości molekuł poszczególnych populacji, może być zbyt duża aby wykonać szybką i praktyczną
analizę. W takim przypadku, aby posiadać możliwość stosowania technik związanych nie
tylko z równaniami różniczkowymi, ale również z łańcuchami Markowa, dyskretyzujemy ciągłe
wartości stężeń. Wprowadzimy, analogicznie jak w pracy [CVGO06], ogólny “hybrydowy”
model reakcji biochemicznych. Model ten opiera się na masowych prędkościach reakcji, tak jak
model równań kietycznych, opisuje jednak jednorodny łańcuch Markowa z czasem ciągłym,
tak jak model stochastyczny.
Zakładając skończoną liczbę stanów ogólnego modelu stochastycznego możemy poprawnie

zdefiniować stałą maksymalnej wartości stężenia

Smax
def
= max
n=1,...,N

{Smaxn }, (2.33)

gdzie

Smaxn
def
= sup
t∈R0

{[Sn](t)}.

Pomysł jest taki, aby wartościami (stanami) rodzin zmiennych losowych zdyskretyzowanego
modelu równań kinetycznych XD(t) = (XD1 (t), . . . , X

D
N (t)) były liczby ze zbioru {0, . . . , D}

(dla pewnego ustalonego D ∈ N>0). Wartość XDn (t) = k oznacza, że stężenie populacji Sn,
w chwili t, mieści się w przedziale [(k− 1/2) ·Smax/D, (k+1/2) ·Smax/D). Przy tym chcemy
aby szybkości poszczególnych reakcji były wyrażane zgodnie z szybkościami wynikającymi
z prawa zachowania mas (rów. 2.1). Wartość XDn (t) = k możemy interpretować jako liczbę
grup molekuł populacji Sn, każda o liczności (NA|V | · Smax)/D lub (NA|V | · Smax)/2D –
zob. rysunek 2.2. Intuicyjnie, w grupach molekuł mamy założenie zachowania całkowicie
kolektywnego, pozostawiając jednak teoretycznie wzajemną niezależność tych grup w obrębie
całej populacji.

Rysunek 2.2: Dyskretyzacja ciągłych wartości stężeń na D przedziałów, dla układu reakcji
o stężeniach populacji molekuł ograniczonych stałą Smax. Z wyjątkiem przypadków skrajnych,
reprezentantem każdego z przedziałów jest jego środek.

Dla sieci M reakcji R1, . . . , RM , w których bierze udział N rodzajów molekuł S1, . . . , SN
zdefiniujmy D–zdyskretyzowany model równań kinetycznych jako jednorodny łancuch Marko-
wa z czasem ciągłym {XD(t) |XD(t) : Ω→ S, t ∈ R0} o przestrzeni stanów S = {0, . . . , D}N
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(D ∈ N>0 ustalone) i macierzy intensywności Q = (qx,x′)x,x′∈S. Intensywności definiujemy
przez funkcję intensywności (por. z definicją 2.23) daną jako

qx,x+cm
def
= qm(x) =

{
k̄m
∏N
n=1(xn)

ln,m jeśli ∀n=1,...,Nxn  ln,m
0 w przeciwnym przypadku

, (2.34)

dla m = 1, . . . ,M , gdzie k̄m to stałe funkcji intensywności zdyskretyzowanego modelu. Dla
uzupełnienia definicji Q przyjmujemy

qx,x′ = 0 jeśli ∀m = 1, . . . ,M : x′ 6= x+ cm.

Tak więc zgodnie z definicją każda reakcja Rm odpowiednio zwiększa/zmniejsza liczbę grup
o tyle ile wynoszą współczynniki stechiometryczne tej reakcji (całkowita kolektywność zacho-
wania grup).
Intuicyjnie, przy dobrze dobranej liczbie przedziałow dyskretyzacji, chcemy myśleć o rów-

naniach kinetycznych jako odpowiednio przeskalowanej średniej zdyskretyzowanego modelu
równań kinetycznych (por. rów. 2.30), tzn.

[S](t) ≈ Smax

D
· E{X(t)}. (2.35)

W tym celu musimy wyznaczyć odpowiednio stałe funkcji intensywności k̄m, tzn. chcemy
wyrazić je poprzez stałe prędkości reakcji km (m = 1, . . . ,M). Przede wszystkim jednak
potrzebujemy dobrze dobrać liczbę przedziałów dyskretyzacji D. W zależności od potrzeb,
jeśli stała D będzie dostatecznie duża, aproksymacja układu równań kinetycznych, jaką jest
proces stochastyczny X(t)Smax/D, będzie miała mniejszą wariancję.
Zauważmy, że za reprezentantów grup molekuł niekoniecznie musieliśmy wybrać środki

przedziałów. Pozwalają one jednak na lepszą minimalizacje błędów wynikających z początko-
wych zaokrągleń. Błędy te pojawiają się przy obliczaniu prędkości reakcji (więcej szczegółów
w części 2.4.2). Zgodnie z powyższymi rozważaniami stan początkowy zdyskretyzowanego
modelu równań kinetycznych określamy następująco:

XDn (0)
def
=
⌊

D

Smax
[Sn](0) +

1
2

⌋
(1 ¬ n ¬ N). (2.36)

2.4.1. Stałe funkcji intensywności zdyskretyzowanego modelu

W dokładnie taki sam sposób jak w części 2.3.1 otrzymujemy uśrednione równania różnicz-
kowe dla modelu zdyskretyzowanego

dE
{
XDn (t)

}
dt

=
M∑
m=1

(
cn,mE

{
qm(XD(t))

})
.

Analogicznie do rozumowania w części 2.3.3 podstawiamy do równań kinetycznych 2.2 aprok-
symację 2.35 otrzymując

dE
{
XDn (t)

}
dt

≈
M∑
m=1

(
cn,mkm

(
Smax

D

)r(Rm)−1 N∏
k=1

(E
{
XDk (t)

}
)lk,m

)
.

Przyrównując odpowiadające sobie składniki sumy i ponownie zakładając dla każdego t zero-
wą kowariancję i wariancję zmiennych losowych XDn (t) (n = 1, . . . , N), korzystając z definicji
funkcji intensywności (rów. 2.34), otrzymujemy przybliżenie

k̄m ≈ km
(
Smax

D

)r(Rm)−1
. (2.37)
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2.4.2. Wyznaczanie liczby przedziałów dyskretyzacji

Wartość stałej D, określającej liczbę przedziałów dyskretyzacji, ma duży wpływ na ade-
kwatność otrzymanego modelu względem wyjściowego układu reakcji. W zależności od te-
go jak zachowuje się model, możemy chcieć uchwycić mniej lub bardziej subtelne zacho-
wania stochastyczne, w ostateczności dochodząc do ogólnego modelu stochastycznego (dla
D = NA|V | · Smax). Jest to jednak problem analizy konkretnego układu reakcji, my musimy
pamiętać o ograniczeniu górnym na stałą dyskretyzacji tak, aby nie dzielić niepodzielnych
jednostek modelu, tzn. D ¬ NA|V |Smax. O ile warunek ten zabezpiecza przed wybraniem za
dużej liczby przedziałów dyskretyzacji, to w praktyce kwestia doboru stałej D sprowadza się
głównie do tego aby jej wartość nie była za mała. Chcemy aby co najmniej jedna lub wię-
cej grup reprezentowały istotne i aktywne w modelu populacje molekuł. Przede wszystkim
chcielibyśmy aby każde początkowe stężenie o dodatniej wartości było reprezentowane przez
przynajmniej jedną grupę (należało do przedziału [Smax/2D, 3Smax/2D)), tzn. chcemy aby
zachowana była nierówność

min
1¬n¬N

{[Sn](0) | [Sn](0) > 0} 
Smax

2D
. (2.38)

Wtedy mamy rzeczywiście dla każdego n = 1, . . . , N , t.że [Sn](0) > 0,

XDn (0) =
⌊
D
[Sn](0)
Smax

+
1
2

⌋

⌊
D
1
2D
+
1
2

⌋
= 1.

Opcjonalnie można również wymagać zachowania następującej nierówności

α · Smaxn  (2k − 1)S
max

2D
, (2.39)

dla pewnych n = 1, . . . , N , α ∈ (0, 1], k = 1, . . . , D. Intuicyjnie oznacza to, iż dla wybra-
nej populacji molekuł chcemy aby jej poziom aktywności był symbolizowany przez przy-
najmniej k grup. Parametr α służy określeniu jaką wartość stężenia będziemy uznawać za
poziom aktywności – zobacz rysunek 2.3. Wybraną populacją może być jakaś szczególnie
interesująca w danym eksperymencie lub jego konkretnej instancji lub, tak jak w przykła-
dzie na rysunku, populacja osiągająca najmniejsze maksymalne dodatnie wartości stężenia,
tzn. min1¬n¬N{Smaxn | Smaxn > 0} (wtedy możemy przyjąć np. k = 1). Tak naprawdę,
stawiając warunek 2.39, chcemy przede wszystkim minimalizować obciążenie aproksymacji
[S](t) ≈ X(t)Smax/D, dla poszczególnych trajektorii procesu X(t).
Wybierając nie za duże D, spełniające jednak nierówność 2.38 oraz ewentualnie 2.39

(dla ustalonych k oraz α), możemy uniknąć złej dyskretyzacji: zbyt drobnej (raczej mało
prawdopodobne) lub za grubej. Uprzednio trzeba wyznaczyć wartości maksymalne stężeń
Smaxn , co można uczynić na kilka sposobów. Można analityczne lub numerycznie rozwiązać
równania kinetyczne albo skorzystać ze znajmości struktury sieci reakcji (tak jak w przykła-
dzie do rysunku 2.3) bądź wykorzystać wiedzę ekspercką. Alternatywnie znając problemy,
z powodu których wskazaliśmy wymienione w tej części nierówności, można po prostu ekspe-
rymentalnie, metodą prób i błędów dobrać odpowiednią liczbę przedziałów. Dalej analizując
zdyskretyzowany model możemy się już skupić na jego stochastycznym zachowaniu i ewen-
tualnym powiększaniu/pomniejszaniu ziarnistości systemu. Z praktycznego punktu widzenia,
najbardziej istotne jest jednak dobranie stałej D tak aby zminimalizować początkowe błędy
wynikające z zaokrągleń (tak jak to jest opisane w równaniu 2.36), tzn. chcemy minimalizować
wielkość

N∑
n=1

∣∣∣∣ D

Smax
[Sn](0)−XDn (0)

∣∣∣∣ (2.40)
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Rysunek 2.3: Wykres numerycznego rozwiązania modelu równań kinetycznych potrójnej kaska-
dy fosforylacji z inhibicją (zob. część 1.4.2) dla populacji molekuł Sn o najmniejszym stężeniu
maksymalnym (kompleks fosforylowanego białka oraz fosfatazy). Wartości liczbowe są abstrakcyj-
ne, tzn. nie odpowiadają żadnym rzeczywistym wartościom (z założenia model jest generyczny).
Skala osi prezentującej wartości stężenia [Sn](t) jest logarytmiczna. W modelu mamy warunek
początkowy [Sn](0) = 0. Z rozwiązania numerycznego otrzymujemy Smaxn ≈ 1, 58 · 10−2. Do-
bierając parametr α tak aby mniej więcej przez połowę okresu oscylacji stężenia populacji Sn
reprezentowała ją jedna grupa w modelu zdyskretyzowanym, tzn. k = 1, otrzymujemy poziom
aktywności αSmaxn ≈ 1, 756 · 10−4, czyli α ≈ 1, 111 · 10−2. Kończąc podany przykład, mamy
w modelu wartość maksymalną stężeń Smax = 100 (można to stwierdzić na podstawie wartości
początkowych i prawa zachowania masy) oraz minimalną wartość początkowego stężenia o do-
datniej wartości min1¬n¬N{[Sn](0) | [Sn](0) > 0} = 1. Zatem uwzględniając nierówność 2.39
z podanymi wyżej wymaganiami oraz nierówność 2.38, która stanowi w tym przypadku słabszy
z dwóch warunków ograniczających stałą D, liczba przedziałów dyskretyzacji powinna wynosić
co najmniej 284739. Oznacza to, że jedną abstrakcyjną jednostkę stężenia w modelu równań
kinetycznych potrójnej kaskady fosforylacji, powinno reprezentować około 2847 grup w zdyskre-
tyzowanym modelu, tak aby wartość D była możliwie najmniejsza i jednocześnie aproksymacja
[S](t) ≈ X(t)Smax/D była jak najmniej obciążona. Jeśli weźmiemy mniejszą dyskretyzację to mi-
mo wszystko każda populacja molekuł ma szansę powstać jako grupa modelu zdyskretyzowanego,
w wyniku działania reakcji systemu. Wtedy poszczególne trajektorie procesu X(t)Smax/D mogą
bardziej różnić się od funkcji [S](t). Czasami jednak nie ma innego wyjścia, przykładowo warunek
D = 284739 w zdyskretyzowanym modelu potrójnej kaskady fosforylacji z inhibicją, powoduje,
że liczba stanów opisywanego łańcucha Markowa jest poza zasięgiem praktycznej analizy (przy
obecnej pamięci i mocy obliczeniowej komputerów osobistych). Wszystko zależy od potrzeb i celu
rozpatrywania modelu zdyskretyzowanego oraz oczywiście od rzeczywistych wartości stężeń.
Rysunek wykonany w programie MATLAB przy pomocy pakietu zaprezentowanego w pracy [ScJ06].
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Błąd początkowych zaokrągleń minimalizujemy względem rozsądnych wartości D, tzn. naj-
lepiej takich, które są jak najmniejsze i spełniają pozostałe wymienione w tej części warunki.
W praktyce są to takie wartości liczby przedziałów dyskretyzacji, które są na tyle małe aby
możliwa była analiza w sensownym czasie oraz aby oczekiwane (średnie) zachowanie modelu
było dostatecznie zgodne z numerycznymi rozwiązaniami równań kinetycznych.
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Rysunek 2.4: Semantyka reakcji biochemicznych. Uzupełnienie rysunku 2.1 o szczegóły notacyj-
ne oraz najważniejsze równania i przybliżenia. Punktem odniesienia dla warunków początkowych
oraz stałych intensywności modeli stochastycznych są parametry równań kinetycznych, które po-
siadają bezpośrednią interpretację biochemiczną.
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Rozdział 3

Stochastyczne reprezentacje
szlaków sygnałowych

W tym rozdziale omówimy formalne modele reakcji elementarnych. Spojrzymy na reagujące
molekuły jak na synchronizujące się procesy. Podstawowym założeniem jest fakt, że opisują
one łańcuchy Markowa z czasem ciągłym. Główną zaletą takiego podejścia jest formalność
zarówno reprezentacji jak i automatycznych metod wnioskowania o własnościach modeli.

Na początku przypomniane zostaną najważniejsze własności jednorodnych łańcuchów
Markowa (część 3.1). W kolejnych częściach krótko opisane będą stochastyczne sieci Pe-
triego (część 3.2), algebra procesów PEPA (część 3.3) oraz narzędzie weryfikacji modelowej
PRISM (część 3.4). Dla każdej z tych zwięzłych reprezentacji CTHMC przedstawimy trans-
lację z układu reakcji biochemicznych oraz zbadamy jak ich formalne semantyki odpowiadają
semantyce ogólnego modelu stochastycznego lub modelu zdyskretyzowanych równań kine-
tycznych. Ostatecznie w części 3.5 omówione zostaną techniki analizy szlaków sygnałowych
stowarzyszone ze wspomnianymi reprezentacjami. Przedstawione metody modelowania i ana-
lizy zilustrowane są prostymi przykładami mechanizmów fosforylacji i defosforylacji białek.

3.1. Własności jednorodnych łańcuchówMarkowa z czasem cią-
głym

Własności i niektóre pojęcia, związane z przedstawionymi dalej reprezentacjami współbieżnie
wykonujących się procesów, mają swoje interpretacje bezpośrednio jako własności jednorod-
nych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym (podstawowe pojęcia w części 2.2). W tej części
przedstawimy najważniejsze z nich ([Nor98], [KKS89], [Ste94]). Przytaczane definicje i fakty
będą dotyczyć głównie łańcuchów z czasem ciągłym, jednak nie zawsze jednorodnych i wtedy
będziemy świadomie unikać tego założenia.

3.1.1. Klasyfikacja stanów

Pierwszym krokiem wykonywanym podczas analizy łańcuchów Markowa, jest zapoznanie się
z jego strukturą. Jest to wykonywane poprzez klasyfikację stanów. Stany łańcucha Markowa
możemy klasyfikować ze względu na statyczną osiągalność oraz ze względu na dynamiczną
własność pewności powrotu.
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Włożony łańcuch Markowa

Wiele własności jednorodnego łańcucha Markowa z czasem ciągłym można wywnioskować na
podstawie tzw. włożonego łańcucha Markowa (ozn. EMC – ang. Embedded Markov Chain).
Otrzymujemy go ignorując czasy spędzone w poszczególnych stanach i rozważając jedynie
przejścia jakie wykonał system. Niech {ξn : n ∈ N} będzie rodziną zmienny losowych repre-
zentującą sekwencje kolejnych momentów czasu przejścia między stanami CTMC {X(t)},
tzn. dla każdego zdarzenia elementarnego ω,

ξ0(ω)
def
= 0,

ξn(ω)
def
= inf {t > ξn−1(ω) : X(t)(ω) 6= X(ξn−1(ω))(ω)} , dla n > 0.

Przyjmujemy inf∅ = ∞, czyli gdy X(t) = X(ξn−1) dla wszystkich t > ξn−1, mamy ξn =
ξn+1 = · · · =∞. Oznaczmy Y (n) = X(ξn). Łańcuch Markowa z czasem dyskretnym {Y (n) : n ∈ N}
nazywamy włożonym łańcuchem Markowa łańcucha Markowa z czasem ciągłym {X(t)}.
Określmy jeszcze dodatkowo zmienne losowe τn = ξn − ξn−1, dla n ∈ N>0. Zmienne te mają
rozkład wykładniczy. Odpowiadają wcześniej rozważanym czasom wyjść ze stanów – w tym
przypadku ze stanów określonych przez zmienne losowe Y (n).
Tak naprawdę, jak się przekonamy, nie analiza CTMC na podstawie odpowiadającego mu

EMC będzie nas interesować, ale sama możliwość myślenia o typach stanów na podstawie
łańcucha Markowa z czasem dyskretnym.

Struktura klas

Mówimy, że stan si może osiągnąć stan sj w łańcuchu {X(t) : t ∈ T}, co oznaczamy si → sj ,
jeśli pi,j(t) > 0, dla pewnego t ∈ R0. Jeśli jednocześnie sj → si to mówimy, że stan si
komunikuje się ze stanem sj , co oznaczamy si ↔ sj . Relacja komunikacji stanów, tzn.

si ↔ sj ⇔ pi,j(t) > 0 ∧ pj,i(t′) > 0, dla pewnych t, t′ ∈ T, (3.1)

jest relacją równoważności. Klasy abstrakcji tej relacji to klasy stanów łańcucha Markowa,
oznaczamy C[i] = [si]↔. Zanim jednak przejdziemy do klasyfikacji stanów, następujące twier-
dzenie ([Nor98]) uzasadnia poprawność wnioskowania o strukturze klas na podstawie jedno-
krokowego włożonego łańcucha Markowa odpowiadającego jednorodnemu łańcuchowi Mar-
kowa z czasem ciągłym.

Twierdzenie 3.1. Dla CTHMC {X(t)} o macierzy intensywności Q = (qi,j) i odpowiadają-
cego mu EMC {Y (n)} oraz stanów si 6= sj następujące warunki są równoważne:

(i) si → sj w {X(t)};

(ii) si → sj w {Y (n)};

(iii) qi0,i1qi1,i2 . . . qin−1,in > 0, dla pewnych si0 , si1 , . . . , sin przy czym si0 = si, sin = sj;

(iv) pi,j(t) > 0 dla wszystkich t > 0;

Warunek (iii) twierdzenia 3.1 stwierdza dodatkowo, że analizę struktury klas można do-
konać bezpośrednio na macierzy intensywności. Z kolei warunek (iv) mówi, że sytuacja jest
nawet prostsza niż w przypadku DTMC, gdzie stany mogą być osiągalne po pewnej licz-
bie kroków a potem tylko okresowo. Pojęcie stanów okresowych w takim sensie jak to jest
definiowane w DTMC (zob. np. [JSz01]) nie ma odpowiednika w CTMC.
Wracając do struktury łańcucha Markowa, mówimy, że klasą C[i] jest:
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• chwilowa wtedy i tylko wtedy gdy istnieją sj ∈ C[i], sk /∈ C[i], t.że sj → sk;

• zamknięta w przeciwnym przypadku; dodatkowo mówimy, że C[i] jest:

– pochłaniająca wtedy i tylko wtedy gdy jest singletonem;

– istotna w przeciwnym przypadku;

Dla jednostanowego łańcucha Markowa można by uznać jedyną klasę pochłaniającą za istot-
ną. Jest to jednak przypadek skrajny, który nie będzie nas interesował, tzn. zakładamy |S| > 1.
Stany łańcucha Markowa nazywają się tak jak klasy do których należą, czyli odpowiednio
stan si może być chwilowy, pochłaniający bądź istotny. Zauważmy jeszcze, że struktura klas
ze względu na relację osiągalności → tworzy acykliczny graf skierowany (w przypadku cyklu
mielibyśmy sprzeczność z definicją klas).
Łańcuch Markowa jest nieredukowalny jeśli wszystkie stany komunikują się ze sobą, tzn.

łańcuch składa się tylko z jednej klasy zamkniętej, zgodnie z założeniem |S| > 1, istotnej.

Prawdopodobieństwo powrotu do stanu

Na stany łańcucha Markowa można spojrzeć pod kątem własności powrotu do nich. Oznaczmy
przez Ti moment pierwszego powrotu do stanu si, tzn.

Ti = inf {t  τ1 : X(t) = si = X(0)}

(przy czym przyjmujemy inf∅ =∞). Zmienna τ1 jest określona tak jak w przypadku EMC,
tyle że dla CTMC rozpoczynającego w stanie si (wtedy Y (0) = si). W przypadku jednorod-
nego łańcucha jest to po prostu czas wyjścia ze stanu si.
Stan si nazywamy powracającym jeśli P (Ti < ∞) = 1 lub pi,i(t) = 1 dla każdego t

(w przypadku CTMC jest to równoważne qi,i = 0), natomiast chwilowym w przeciwnym wy-
padku. Poprzednia definicja stanu chwilowego jest równoważna przed chwilą wprowadzonej
(na słowo), co uzasadnia poniekąd następujące twierdzenie (por. [Nor98]), które również uza-
sadnia poprawność wnioskowania o stanach chwilowych i powracających na podstawie EMC
dla CTMC.

Twierdzenie 3.2. Dla CTMC {X(t)} oraz odpowiadającego mu EMC {Y (n)}:

(i) jeśli stan si jest powracający w {X(t)}, to jest powracający w {Y (n)};

(ii) jeśli stan si jest chwilowy w {X(t)}, to jest chwilowy w {Y (n)};

(iii) każdy stan jest albo chwilowy albo powracający;

(iv) wszystkie stany w obrębie jednej klasy łańcucha Markowa są tego samego typu;

Warunek (iii) twierdzenia 3.2 mówi również, że stany istotne i pochłaniające to stany
powracające.
Dodatkowo, w zależności od oczekiwanego czasu powrotu, możemy rozróżnić typ sta-

nu si jako powracający zerowy jeżeli E{Ti} = ∞, albo ergodyczny (powracający niezerowy)
w przeciwnym wypadku. Zamkniętą klasę łańcucha Markowa ze stanami ergodycznymi na-
zywamy klasą ergodyczną. Nieredukowalny łańcuch Markowa z klasą ergodyczną nazywamy
ergodycznym łańcuchem Markowa. Dla łańcucha Markowa ze skończoną liczbą stanów, sta-
nami powracającymi zerowymi mogą być jedynie stany pochłaniające (nigdy nie opuścimy
takiego stanu si i wtedy τ1,i =∞).
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3.1.2. Rozkład prawdopodobieństwa na stanach

Dla systemu modelowanego przez CTHMC będzie interesować nas szansa znalezienia się
w pewnym stanie, w danym momencie czasu, tzn.

πi(t) = P {X(t) = si} .

Funkcja prawdopodobieństwa bezpośredniego przejścia w kroku nie dłuższym niż t, tzn.
p1i,j(t), dzięki analitycznemu wzorowi 2.21, jest bardzo dobrym narzędziem do symulacji oraz
określania probabilistycznego związku pomiędzy kolejnymi stanami systemu. Jak się okazuje
można jednak, abstrahując od bezpośrednio wykonanych kroków, szybko i dokładnie wyzna-
czać rozkład prawdopodobieństwa πi(t), również dla t→∞.

Równania Chapmana–Kołomogorowa

Do określania rozkładu prawdopodobieństwa na stanach, w tym także stanu stacjonarnego
CTMC, przydadzą nam się równania Chapmana–Kołomogorowa. Mówią one, iż prawdopodo-
bieństwo przejścia od stanu si do stanu sj w pewnym czasie jest równe prawdopodobieństwu
odwiedzenia w międzyczasie jakiegoś pośredniego stanu sk, tzn.

pi,j(t+ u) =
∑
k

pi,k(t)pk,j(u), (3.2)

dla t, u ∈ R0. Z równania 3.2 otrzymujemy:

pi,j(t+∆t)− pi,j(t) =
∑
k

pi,k(t)(pk,j(∆t)− pk,j(0)).

Dzieląc obustronnie przez ∆t i przechodząc do granicy ∆t → 0, zgodnie z równaniem 2.18,
dostajemy (w zapisie macierzowym) tzw. układ prostych równań różniczkowych Chapmana–
Kołomogorowa:

dP (t)
dt
= P (t)Q. (3.3)

Chwilowy rozkład prawdopodobieństwa na stanach – uniformizacja

Poszukiwany rozkład π(t) =
{
π1(t), . . . , π|S|(t)

}
jest uzależniony od rozkładu początkowego

π(0). Zależnośc ta wyraża się w nastepujący sposób:

πi(t) =
∑
k

πk(0)pk,i(t),

tzn., w zapisie macierzowym,
π(t) = π(0)P (t).

Z układu równań 3.3 mamy więc

dπ(t)
dt
= π(0)

dP (t)
dt
= π(0)Q. (3.4)

Rozwiązanie powyższego układu liniowych równań różniczkowych zwyczajnych jest dane ja-
ko ([Nor98])

π(t) = π(0)
∞∑
n=0

(Qt)n

n!
ozn= π(0)eQt. (3.5)
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Wzór ten nie jest jednak dobry w zastosowaniach, ponieważ jest niestabilny numerycznie,
co więcej przy kolejnych potęgach traci się własność rzadkości macierzy Q oraz trudno jest
wskazać kryterium zaokrąglenia nieskończonej sumy, tzn. wyraz, od którego ogon szeregu jest
nieistotnie mały ([BHHK00]).
W zamian rozpatruje się tzw. zuniformizowany DTMC opisany przez macierz przejścia

P = I + q−1Q, gdzie q = maxi{−qi,i}. Wtedy P = (pi,j) jest dobrze określoną macierzą
stochastyczną (tzn.

∑
j pi,j = 1) i podstawiając do równania 3.5 Q = qP − qI otrzymujemy

π(t) = π(0)eqP te−qt = π(0)
∞∑
n=0

e−qt
(qt)n

n!
Pn,

co można zapisać jako

π(t) =
∞∑
n=0

PP (i)π̄(i),

gdzie PP (i) = e−qt (qt)
n

n! to n – te prawdopodobieństwo zmiennej o rozkładzie Poissona z pa-
rametrem qt a π̄(i) = π̄(i − 1)P przy π̄(0) = π(0). Dzięki takiemu podstawieniu można
w stabilny numerycznie sposób obliczać π(t), w czasie O(qtη|S|). 1 Wielkość η to średnia
liczba niezerowych wyrazów w wierszach macierzy Q, poza przekątną (więcej szczegółów
w [BHHK00], gdzie znajdują się kolejne odesłania).

Rozkład stacjonarny i stabilność

Analiza ilościowa i jakościowa często dotyczy systemu działającego przez dłuższy czas, kiedy
osiągnął on stabilność. Odpowiednikiem tej idei w jednorodnych łańcuchach Markowa jest
rozkład stacjonarny, tzn. taki π(t), że dπ(t)dt = 0. Ponieważ rozkład stacjonarny nie zależy od
czasu będziemy go oznaczać po prostu π. Z układu równań 3.4 mamy więc tzw. równania
globalnej równowagi systemu

πQ = 0. (3.6)

Wektor π można obliczyć stosując do równań 3.6, wraz z dodatkowym równaniem
∑
i πi = 1

(warunek na poprawność rozkładu prawdopodobieństwa), standardowe techniki rozwiązywa-
nia układów równań liniowych (czyli zazwyczaj eliminację Gaussowską w różnych postaciach).
Rozkład stacjonarny wyraża stabilność jednorodnego łancucha Markowa z czasem cią-

głym, czyli zachowanie na dłuższa metę począwszy od rozkładu początkowego π(0), tzn.
limt→∞ π(t). Dla CTHMC o skończonej liczbie stanów ta granica zawsze istnieje i wyznacza
pewien rozkład stacjonarny, tzn. π = limt→∞ π(t) ([Ste94]). Fakt, że rozkład stacjonarny dla
skończonych CTHMC zawsze istnieje, nie oznacza, że w przypadku konkretnych trajektorii
nie pojawiają się oscylacje – w języku łańcuchów Markowa cykliczne przejścia między stana-
mi. W sensie rozkładu prawdopodobieństwa na stanach, przy t → ∞, stabilność jest jednak
zawsze osiągana.
Tak jak w teorii równań różniczkowych, różne warunki początkowe mogą jednak prowadzić

do różnych stanów stacjonarnych. Warunek jednoznaczności rozkładu stacjonarnego zapewnia
następujący wynik ([KKS89]):

Twierdzenie 3.3. Dla każdego jednorodnego ergodycznego łańcucha Markowa z czasem cią-
głym, o dowolnym początkowym rozkładzie prawdopodobieństwa π(0), istnieje dokładnie jeden
rozkład stacjonarny π spełniający limt→∞ π(t) = π.

1Istnieje stabilny numerycznie algorytm obliczania prawdopodobieństw z rozkładu Poissona: [FoG88].
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Intuicyjnie, twierdzenie 3.3 mówi, że zachowanie systemu, którego modelem jest ergo-
dyczny CTHMC, będzie więc na dłuższą metę zawsze takie samo i możemy przy tego typu
analizie pominąć warunki początkowe.
Z twierdzenia 3.3 wynika, że odpowiednikiem różnych stabilnych rozwiązań układu rów-

nań różniczkowych (osiągalnych w zależności od warunków początkowych) są różne klasy
ergodyczne (zamknięte, ze stanami powracającymi niezerowymi) oraz klasy pochłaniające
(zamknięte, jednostanowe) jednorodnego łańcucha Markowa. Modelowany system może się
w nich znaleźć, z jakimś prawdopodobieństwem, w zależności od zachowania w klasie chwi-
lowej, w której znajdował się na początku działania.

3.2. Stochastyczne sieci Petriego

Sieć Petriego, wymyślone przez C. A. Petriego w 1962 roku, to formalna reprezentacja dyskret-
nych systemów rozproszonych. Zdobyła ona popularność jako graficzny język modelowania.
W tej części zaprezentujemy najprostsze stochastyczne rozszerzenie sieci Petriego, ze względu
na prosty związek z sieciami reakcji biochemicznych i wynikające z tego liczne zastosowania
w biologii molekularnej (zainteresowani mogą zacząć lekturę od prac [GoP98] i [PWM03]).
W tej pracy sieci Petriego pełnią rolę dobrze ugruntowanego, uniwersalnego punktu odnie-
sienia dla pozostałych języków modelowania (nie będziemy się zajmować analizą własności
przedstawianych w ten sposób modeli). Zdecydowaną zaletą jest posiadanie formalnego gra-
ficznego języka modelowania układów reakcji biochemicznych. Poziom abstrakcji, na którym
wyrażane są w nim modele czyni je bardziej czytelnymi niż modele przedstawione bezpośred-
nio w graficznej notacji łańcuchów Markowa.

3.2.1. Podstawowe definicje i semantyka

Sieć Petriego obrazuje strukturę systemu rozprosznego jako etykietowany, skierowany graf
dwudzielny z wagami na krawędziach. Dwa typy węzłow reprezentują stany systemu (nie mylić
ze stanami sieci), tzw.miejsca i jego aktywności, tzw. zdarzenia. Z każdym miejscem związane
są żetony tworząc tzw. markowanie sieci, czyli jej stan. Markowanie zmienia się poprzez
przemieszczanie żetonów między miejscami zgodnie z regułami zachodzenia zdarzeń, które
wynikają ze struktury sieci. Zdarzenie jest aktywne i może zajść jeżeli każde miejsce wejściowe
ma przynajmniej tyle żetonów ile wynosi waga odpowiedniej krawędzi. Jeśli zdarzenie zachodzi
to żetony są przemieszczane zgodnie z wagami z miejsc wejściowych do miejsc wyjściowych.
Sieć Petriego jest więc zdefiniowane poprzez strukturę i markowanie początkowe.

Definicja 3.1. Siecią Petriego nazywamy parę (N,m0), gdzieN = (P, T, F,w) to struktura
sieci oraz:

• P = {p1, . . . , pN} to skończony zbiór miejsc (ang. places),

• T = {t1, . . . , tM} to skończony zbiór zdarzeń (ang. transitions),

• F ⊆ (P × T ) ∪ (T × P ) to krawędzie (relacja przepływu – ang. flow),

• w : F → N>0 to funkcja wagi krawędzi,

• m0 : P → N to markowanie początkowe.
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Oznaczmy dodatkowo miejsca wejściowe i wyjściowe zdarzenia t
•t
ozn= {p | (p, t) ∈ F}

t•
ozn= {p | (t, p) ∈ F}

Markowanie jest dowolną funkcją m : P → N. Zgodnie z wcześniejszym opisem zdarzenie
t ∈ T jest aktywne dla markowania m, oznaczamy m [t〉, wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego
p ∈ •t mamy m(p)  w(p, t). Zajście zdarzenie t jest więc relacją pomiędzy markowaniami
sieci [t〉 ⊆ (P → N)× (P → N), którą definiujemy następująco

m [t〉m′ def⇔ m [t〉 ∧m′(p) = m(p)− w(p, t) + w(t, p).

Zazwyczaj, dla wygody, zamiast o markowaniu będziemy mówić o wektorze markowania m,

tzn. m
def
= (m(p1), . . . ,m(pN )).

Przykład sieci Petriego, wraz z notacją graficzną, reprezentującej odwracalną reakcję bio-
chemiczną

2H2 +O2 ←→ 2H2O
oraz zajście zdarzenia dysocjacji przedstawia rysunek 3.1.

Rysunek 3.1: Przykład graficznej notacji sieci Petriego reprezentującej reakcję biochemiczną.
Miejsca: H2, O2,H2O, oznacza się kółkami, zdarzenia: asocjacja i dysocjacja, oznacza się prosto-
kątami. Krawędzie i funkcja wagi są zdefiniowane zgodnie z grafem na rysunku (brak etykiety
funkcji wagi oznacza, że jest ona równa 1).
a) Sieć z markowaniem (H2, O2,H2O) 7→ (0, 1, 4). Tylko zdarzenie dysocjacja jest aktywne.
b) Sieć z części a) po zajsciu zdarzenia dysocjacji. Aktywne są oba zdarzenia.

Zdarzenia zachodzą według niedeterministycznego wyboru spośród zdarzeń aktywnych.
Nie uwzględnienie czasu nie daje możliwości praktycznej analizy ilościowej (ale wykonalna
jest analiza jakościowa). Dlatego wprowadza się stochastyczne rozszerzenie sieci Petriego.
Najpierw jednak zajmiemy się bardzo przydatną własnością strukturalną sieci.

Ograniczoność sieci Petriego – graf przestrzeni stanów i graf pokrycia

Sekwencja zajścia kolejnych zdarzeń σ = ti1 . . . tij ∈ T ∗ w sieci Petriego (N,m0) generuje
sekwencję markowań mi0 , . . . ,mij , j  0. Fakt ten oznaczamy mi0 [σ〉mij . Markowania sieci
to jej stany. Oznaczmy dodatkowo przestrzeń stanów osiągalnych R(N,m0) = {m | ∃σ ∈ T ∗ :
m0 [σ〉m}.
Przedstawione w tej pracy reprezentacje układów reakcji biochemicznych i stowarzyszo-

ne z nimi techniki analizy wymagają skończonej przestrzeni stanów łańcucha Markowa jaki
opisują. Istotna jest zatem możliwość stwierdzenia czy model spełnia taką własność. W przy-
padku (stochastycznej) sieci Petriego, problem ten sprowadza się do jej ograniczoności. 2

Rozwiązuje się go przy pomocy tzw. grafu pokrycia.
2Jeżeli sieć Petriego jest ograniczona to ma skończoną przestrzeń stanów.

53



Sieć Petriego jest ograniczona jeżeli istnieje stała k, t.że dla każdego m ∈ R(N,m0),
każde miejsce p ∈ P spełnia m(p) ¬ k. Aby rozwiązać taki problem, możemy zbudować
graf przestrzeni stanów, którego węzłami są osiągalne markowania a krawędzie są etykieto-
wane pojedyńczymi zdarzeniami. Ponieważ graf przestrzeni stanów może być nieskończony,
rozszerzmy definicję markowania. Dodajmy do zbioru wartości markowań (z wyjątkiem mar-
kowania początkowego) wartość ω (przeliczalna nieskończoność), tzn. m : P → N ∪ {ω}.
Stosując algorytm Karpa–Millera ([KaM69]) możemy wtedy zbudować graf pokrycia sieci
Petriego. 3 Jest to graf przestrzeni stanów, w którym redukujemy stany na ściezkach, na któ-
rych pojawia się markowanie ściśle większe od markowania będącego poprzednikiem na tej
ścieżce. Markowanie m1 jest ściśle większe od markowania m2, ozn. m1 � m2, jeśli dla każ-
dego miejsca sieci p ∈ P zachodzi m1(p)  m2(p) oraz istnieje miejsce, t.że m1(p) > m2(p).
W momencie pojawienia się węzła z markowaniem spełniającym powyższy warunek względem
jakiegokolwiek przodka na scieżce budowanego grafu pokrycia, zastępujemy to markowanie
przez rozszerzone markowanie zawierające wartość ω we wszystkich miejscach, dla których
jest ostra nierówność. Rysunek 3.2 ilustruje opisane pojęcia.

Rysunek 3.2: Przykład grafu przestrzeni stanów i grafu pokrycia sieci Petriego.
a) Nieograniczona sieć Petriego z trzema miejscami i czterami zdarzeniami oraz wektorem mar-
kowania początkowego m0 = (2, 0, 0).
b) Graf przestrzeni stanów sieci Petriego z części a).
c) Graf pokrycia sieci Petriego z części a). Pierwsze wystąpienia ściśle większych markowań na
ścieżkach grafu przestrzeni stanów zostały zastąpione markowaniami rozszerzonymi o wartość ω
na odpowiedniej współrzędnej. Zauważmy, że gdyby w(t3, p3) = 2, to graf pokrycia byłby iden-
tyczny.

Dla każdej sieci Petriego graf pokrycia jest skończony. Sprawdzenie ograniczoności sieci
sprowadza się do sprawdzenia czy w grafie pokrycia występuje markowanie z wartością ω.
Więcej szczegółów o sieciach Petriego można znaleźć np. w przeglądowej pracy [Mur89].

Rozszerzenie stochastyczne

Rozszerzenie sieci Petriego o czas i prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń umożliwia ich analizę
ilościową. Na nasze potrzeby wystarczy najprostsze rozszerzenie, takie jak w pracy [Mol82].
Zdarzenia mają prawdopodobieństwa zajścia w danym czasie zgodne z rozkładem wykładni-
czym (zob. część 2.2.1).

Definicja 3.2. Stochastyczną siecią Petriego (ozn. SPN) nazywamy trójkę (N,m0, Q),
gdzie (N,m0) to sieć Petriego natomiast Q = {q1, . . . , qM} to zbiór funkcji intensywności
3Algorytm Karpa–Millera buduje drzewo pokrycia. Graf pokrycia otrzymuje się przez połączenie takich

samych stanów w drzewie pokrycia.
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odpowiednich zdarzeń t1, . . . , tM . Funkcje qj to dowolne funkcje zależące tylko od aktualnego
wektora markowania, qj : (NN )→ R0 (j = 1, . . . ,M).

Warunek na aktywność zdarzeń pozostaje taki sam, zmienia się natomiast zasada ich za-
chodzenia – niedeterminizm zastępujemy prawdopodobieństwem i dodajemy związany z tym
globalny zegar. Jeżeli zdarzenie tj (j = 1, . . . ,M) jest jedynym aktywnym zdarzeniem,
przy markowaniu m, to prawdopodobieństwo jego zajścia w czasie ∆t wynosi 1 − e−qj(m)∆t
(ma rozkład Exp(qj(m)). Jeśli wiele zdarzeń jest aktywnych przy markowaniu m to każde ma
prawdopodobieństwo zajścia qj(m)/

∑
k∈{l | m[tl〉} qk(m) natomiast czas zajścia któregokol-

wiek z nich ma rozkład Exp(
∑
j∈{l | m[tl〉} qj(m)) (zob. tw. 2.2). Intuicyjnie, spośród wszyst-

kich zdarzeń aktywnych, zachodzi to, które wykona się najszybciej. Poszczególne realizacje
działania stochastycznej sieci Petriego można generować algorytmem Gillespiego (algorytm
2.1). Markowania zmieniają się tak jak w przypadku zwykłej sieci Petriego. Dla tak wyra-
żonej semantyki działania, dzięki temu, że funkcja intensywności zależy tylko od aktualnego
markowania, graf przestrzeni stanów stochastycznej sieci Petriego jest izomorficzny z jed-
norodnym łańcuchem Markowa z czasem ciągłym ([Mol82]). Analiza jakościowa takiej sieci
odpowiada klasyfikacji stanów w łańcuchu Markowa i może zostać dokonana na standardowej
sieci Petriego bez intensywności (por. włożony łańcuch Markowa – część 3.1.1), tzn. własności
typu ograniczoność lub tworzenie przez grupę miejsc sufonu/pułapki (zob. [Mur89]) zostają
zachowane.
Dodatkowym, nie omawianym tu, rozszerzeniem stochastycznym są uogólnione stocha-

styczne sieci Petriego (zob. [ABC84]), gdzie dodane zostały zdarzenia natychmiastowe (tzn.
posiadające intensywność wynoszącą +∞). Jeszcze bardziej ogólne rozszerzenie, również nie
omawiane, stanowią stochastyczne sieci aktywności (zob. [MoM84]), pozwalające definiować
dodatkowe warunki aktywności zdarzeń.

3.2.2. Sieci reakcji biochemicznych jako stochastyczne sieci Petriego

Przykład przedstawiony na rysunku 3.1 można łatwo uogólnić na obustronną translację po-
między układem reakcji biochemicznych a stochastyczną siecią Petriego. Dla sieci reakcji
biochemicznych, opisanych formułą 1.5, rysunek 3.3 przedstawia translację do graficznej no-
tacji sieci Petriego oraz przekształcenie odwrotne. Notacja ta została wzbogacona o etykiety
stałych prędkości reakcji dla zdarzeń. Wraz z jedną z interpretacji przedstawionych w ta-
beli 3.1, stałe te jednoznacznie definiują funkcje intensywności, a więc i stochastyczną sieć
Petriego.
Tabela 3.1 podaje interpretację elementów sieci Petriego w terminach zarówno ogólnego

modelu stochastycznego (zob. część 2.3) jak i zdyskretyzowanego modelu równań kinetycz-
nych (zob. część 2.4). Mamy izomorfizm pomiędzy grafem przestrzeni stanów stochastycznej
sieci Petriego i odpowiednim jednorodnym łańcuchem Markowa opisywanym przez wymie-
nione modele układu reakcji biochemicznych. Dzięki przedstawionej na rysunku 3.3 translacji
z sieci Petriego na reakcje biochemiczne, możemy także uzyskać model równań kinetycznych.

Przykład – pętla fosforylacji

Za przykład translacji układu reakcji biochemicznych do stochastycznej sieci Petriego posłuży
nam pętla fosforylacji opisana reakcjami 1.7. Model stochastycznej sieci Petriego przedstawia
rysunek 3.4
Przyjmijmy interpretację poprzez zdyskretyzowany model równań kinetycznych, dla któ-

rego stała dyskretyzacji jest tak dobrana aby liczbę molekuł kinazy reprezentował jeden
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Rysunek 3.3: Obustronna translacja pomiędzy układem reakcji biochemicznych i graficzną re-
prezentacją sieci Petriego. Każdą reakcję w ogólnej postaci można przedstawić jako zdarzenie
w sieci Petriego i na odwrót dowolne zdarzenie, które jest takiej postaci jak na rysunku, można
zapisać jako reakcję biochemiczną. W graficznej notacji sieci Petriego, jeśli ln,m = 0 lub pn,m = 0
(dla pewnych n = 1, . . . , N , m = 1, . . . ,M), to odpowiedniej krawędzi oczywiście nie rysujemy.
Dla zdarzenia dodana została etykieta km. Przy definicji funkcji intensywności qm zgodnej ze
wzorem 2.29 lub wzorem 2.34, stała km wyznacza ją jednoznacznie (poprzez aproksymację 2.31
lub 2.37).

Stochastyczna sieć Petriego Model stochastyczny Model zdyskretyzowany

Zdarzenia Rm Reakcje Rm
Miejsca
Sn Populacje molekuł Sn
•Rm Substraty reakcji Rm
Rm
• Produkty reakcji Rm

Funkcja wag krawędzi
w(Sn, Rm) Współczynnik ln,m
w(Rm, Sn) Współczynnik pn,m
w(Rm, Sn)− w(Sn, Rm) Współczynnik stechiometryczny cn,m
Żetony Molekuły Grupy molekuł
Wektor markowania m Stan systemu s Stan systemu x
Funkcja intensywności qm(m) Funkcja intensywności Funkcja intensywności

opisana wzorem 2.29 opisana wzorem 2.34

Tabela 3.1: Interpretacja stochastycznej sieci Petriego jako ogólnego stochastycznego i zdyskre-
tyzowanego modelu układu reakcji biochemicznych. Funkcje intensywności opisane wzorami 2.29
i 2.34 zawierają stałe dające się przybliżyć poprzez stałą szybkości reakcji km (m = 1, . . . ,M).
Aproksymację wyrażają odpowiednio równania 2.31 i 2.37.
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Rysunek 3.4: Model pętli fosforylacji, opisany reakcjami 1.7, jako stochastyczna sieć Petriego.
Rysunek wprowadza uproszczenie notacyjne w postaci połączenia reakcji odwracalnych w jedno
zdarzenie (pogrubione, dwukierunkowe krawędzie). W takim przypadku pierwsza z wymienio-
nych szybkości reakcji odpowiada za przepływ żetonów z góry na dół (w sensie umiejscowienia
krawędzi).

żeton. Zakładamy, że stężenie fosfatazy jest takie jak stężenie kinazy oraz, że stężenie sub-
stratu (niefosforylowanego białka R) jest początkowo stukrotnie większe (zależności wzięte
z modelu 1.10 otrzymanego od [GiO06]). Mamy zatem wektor markowania początkowego
m0 = (m0(R),m0(K),m0(K|R),m0(RP ),m0(P ),m0(P |RP )) = (100, 1, 0, 0, 1, 0). Prawa za-
chowania mas wyrażają sie wtedy jako następujące zależności dla dowolnego markowania
m ∈ R(N,m0) (gdzie N to przedstawiona na rysunku 3.4 sieć):

m(R) +m(K|R) +m(RP ) +m(P |RP ) = m0(R) = 100,

m(K) +m(K|R) = m0(K) = 1,

m(P ) +m(P |RP ) = m0(P ) = 1.

Jednorodny łańcuch Markowa z czasem ciągłym modelu zdyskretyzowanych równań kine-
tycznych tego przykładu przedstawia rysunek 3.5. Jest on izomorficzny z grafem przestrzeni
stanów modelu sieci Petriego oraz, ponieważ ta sieć jest ograniczona, również z grafem po-
krycia.

3.3. Algebra procesów PEPA

Algebry procesów to matematyczne teorie służące do modelowania współbieżnie działających
systemów. Dostarczają one formalnych mechanizmów wnioskowania o strukturze i zachowa-
niu modelu. W klasycznych algebrach procesów, takich jak np. CCS lub CSP, pomija się
upływ czasu a akcje są wybierane niedeterministycznie. Algebry procesów można użyc do
reprezentacji jednorodnego łańcucha Markowa z czasem ciągłym, gdy do opisu upływu czasu
każdej z akcji doda się zmienne losowe o rozkładzie wykładniczym (podobnie jak stocha-
styczne sieci Petriego rozszerzają sieci Petriego – zob. część 3.2.1). Taką reprezentacją jest
właśnie stochastyczna algebra procesów PEPA (ang. Performance Evaluation Process Alge-
bra). Stochastyczne rozszerzenie pozwala wyrazić, oprócz własności funkcjonalnych (analiza
jakościowa), wydajność i osiągi systemu (analiza ilościowa). W tej części krótko przedsta-
wiona zostanie składnia i semantyka algebry procesów PEPA oraz relacja równoważności
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Rysunek 3.5: Jednorodny łańcuch Markowa z czasem ciągłym dla zdyskretyzowanego modelu
pętli fosforylacji zamodelowanego poprzez stochastyczną sieć Petriego (rys. 3.4). Stałe (z tylda-
mi), w intensywnościach przejścia między stanami, odpowiadają stałym z modelu na rysunku
3.3, zgodnie z aproksymacją 2.37. Stany wypisane kursywą oznaczają stany powtarzające się na
rysunku (redundancja dla czytelności). Łańcuch ma w sumie 1 + 3 + 99 · 4 = 400 stanów oraz
6 + 99 · 12 = 1194 przejścia (niezerowe wpisy w macierzy intensywności rozmiaru 400 × 400 nie
leżące na przekątnej).
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pomiędzy wyrażanymi w ten sposób modelami (bardziej szczegółowy opis z licznymi przy-
kładami można znaleźć w [Hil96]). Dodatkowo, pokażemy jak można reprezentować układy
reakcji biochemicznych, a w szczególności enzymatycznych, w postaci synchronizujących się
procesów.
O wyborze algebry procesów PEPA jako reprezentanta stochastycznych algebr procesów

zadecydowały przede wszystkim dotychczasowe zastosowania w analizie szlaków sygnałowych
([CGH06], [CDGH06]) oraz prostota i czytelność tak wyrażanych modeli. Najbliższą alter-
natywą jest stochastyczny rachunek π ([Mil99]). Już wcześniej zajmowano się interpretacją
reagujących molekuł jako synchronizujących się procesów rachunku π ([PRSS01]). Niedawno
też powstała formalna translacja pomiędzy układami elementarnych reakcji biochemicznych
(zob. część 1.1.1) a podzbiorem stochastycznego rachunku π ([Car06]).

3.3.1. Składnia

Podstawowymi elementami stochastycznej algebry procesów PEPA są komponenty (procesy)
oraz akcje. Z każdą akcją związana jest nazwa α oraz intensywność zajścia r. Zakładamy,
że zbiór nazw akcji A zawsze zawiera wyróżnioną nazwę τ . Oznacza ona wewnętrzną akcję
modułu, nieobserwowalną przez zewnętrznego obserwatora. Tak samo do zbioru intensywności
R>0 dodajemy sztuczną wartość > oznaczającą pasywne zachowanie się komponentu podczas
synchronizacji na danej akcji (dokładniej wyjaśnione w części z semantyką). Składnia algebry
pocesów PEPA wyraża się następującą gramatyką bezkontekstową:

P ::= (α, r).P | P + P | P BC
L
P | P/L | C (3.7)

gdzie α ∈ A, L ⊆ A, r ∈ R>0 ∪ {>}. Nieterminalny, a zarazem startowy, jest tylko symbol P
oznaczający komponent modelu. Symbol C oznacza stałą, z dodatkowego, ustalonego zbioru
stałych.

Interpretacja operatorów

Prefiks: (α, r).P
Podstawowym elementem opisu systemów są czynności (akcje) jakie może on wykonać. Repre-
zentuje się je przez pary złożone z nazw i intensywności (α, r) (α ∈ A, r ∈ R>0∪{>}). Opera-
tor prefiksu “.” oznacza, że wymieniona przed nim akcja jest pierwszą jaką dany komponent
sekwencyjny może podjąć. Przykładowo komponent (α, r).S wykonuje akcję α z intensywno-
ścią r (współczynniki wykładniczego rozkładu czasu wykonania akcji), po czym zachowuje
się dalej jak komponent S.

Wybór (rywalizacja): P +Q
Operator “+” interpretuje się jako wybór pomiędzy rywalizującymi komponentami sekwen-
cyjnymi. Komponent P+Q reprezentuje system, który może się zachować jak P albo Q. Akcje
możliwe do wykonania przez oba komponenty są dostępne w momencie wyboru. Pierwsza,
która zajdzie rozróżnia wybór tego z dwóch komponentów P,Q, w którym zaszła ta akcja.
Drugi komponent jest odrzucany.

Synchronizacja (współpraca): P BC
L
Q

Operator binarny “ BC
L
” oznacza synchronizację (współpracę) pomiędzy komponentami, na

zbiorze akcji L. Mamy więć cały zbiór operatorów synchronizacji { BC
L
| L ⊆ A}. Dla akcji

spoza zbioru synchronizacji L komponenty działają niezależnie. Akcje ze zbioru L wykonują
wspólnie. Operator BC

∅
oznacza zupełnie niezależne, współbieżne działanie komponentów.
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Wprowadza się dla niego skrót w postaci klasycznego oznaczenia ‖.

Ukrywanie: P/L
Możliwość ukrywania niektórych aspektów działania komponentu daje operator “/”. Dla kom-
ponentu P/L, zbiór L ∈ A oznacza zbiór akcji które uważane są za wewnętrzne (prywatne)
dla komponentu P . Zewnętrznemu obserwatorowi będą objawiać się jako akcja nieobserwo-
walna τ .

Stała: C
Dla wygody definiowania komponentów algebry procesów dodaje się zazwyczaj do niej stałe.
Dzięki temu można przypisywać komponentom nazwy poprzez równania postaci C def= P . Na-
zwa stałej może się pojawić w wyrażeniu po prawej stronie równania tworząc w ten sposób
definicję rekurencyjną. 4 Dzięki takiemu zabiegowi zdecydowanie upraszcza się też odpowied-
nia reguła formalnej semantyki operacyjnej (nie ma potrzeby jawnego operowania pojęciem
punktu stałego).

3.3.2. Semantyka operacyjna i opisywany jednorodny łańcuch Markowa

Tradycyjnie semantyka algebr procesów jest definiowana jako semantyka operacyjna dla ety-
kietowanego systemu przejść, jaki dana algebra generuje. Etykietowany system przejść to
trójka (C,Act,−→), gdzie C to zbiór wszystkich możliwych komponentów, a relacja −→⊆
C×Act×C reprezentuje ewolucję komponentu poprzez wykonanie danej akcji. W przypadku
stochastycznej algebry procesów PEPA zbiór Act to zbiór par (nazwa akcji× intensywność),
tzn. Act = A× (R>0 ∪{>}). Relacja −→ jest najmniejszą realacją spełniającą reguły jedno-
krokowej semantyki operacyjnej, definiowanej poprzez reguły postaci

przesłanki
wnioski

(war.dodatkowe).

Zanim jednak przedstawiona zostanie taka semantyka dla algebry procesów PEPA, wprowadź-
my pomocniczą funkcję widocznej intensywności wykonania przez dany komponent konkret-
nej akcji.

Intensywności są parametrami rozkładu wykładniczego (aby otrzymać w efekcie CTHMC).
Przypomnijmy twierdzenie 2.2 mówiące o wyścigu zmiennych losowych z rozkładem wykład-
niczym (taka zmienna ma rozkład wykładniczy o parametrze równym sumie parametrów
poszczególnych rozkładów). Dla komponentów algebry PEPA do wyścigu dochodzi gdy jest
więcej niż jedna możliwość wykonania akcji o danej nazwie α ∈ A. Taka sytuacja ma miej-
sce w momencie wyboru (+) lub w momencie współbieżnego, niezależnego działania ( BC

L

i α /∈ L). W przypadku synchronizacji ( BC
L
i α ∈ L) zakłada się, że o szybkości decyduje

wolniejszy z komponentów. Obserwowalna intensywność z jaką wykona się akcja o nazwie
α jest więc funkcją zależną od struktury komponentu oraz wartości intensywności wykona-
nia akcji w podkomponentach. Zgodnie z powyższymi życzeniami, otrzymujemy nastepującą

4Zauważmy, że w gramatyce z produkcjami 3.7, jedynym symbolem terminalnym, nie będącym operatorem,
jest symbol stałej. Zatem tak naprawdę wszystkie definicje komponentów z użyciem stałych są (wzajemnie)
rekurencyjne.
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rekurencyjną definicję funkcji widocznej intensywności akcji rα : C → (R>0 ∪ {>}), t.że

0. rα((β, r).P ) =

{
r gdy β = α

0 gdy β 6= α
.

1. rα(P +Q) = rα(P ) + rα(Q).

2. rα(P/L) =

{
rα(P ) gdy α /∈ L
0 gdy α ∈ L

.

3. rα(P BC
L
Q) =

{
min(rα(P ), rα(Q)) gdy α ∈ L
rα(P ) + rα(Q) gdy α /∈ L

.

(3.8)

Gdy komponent jest pasywny to dla danej akcji mamy nieokreśloną intensywność oznaczaną
>. Przy wyliczaniu widocznej intensywności odpowiada ona wartości ∞ (szybsza niż jaka-
kolwiek inna – nie ma wpływu przy synchronizacji) i podlega operacjom dodawania i brania
minimum w standardowy sposób. Nie chcemy jednak aby widoczne intensywności mogły mieć
wartość >, tak jak np. dla P def= (α, 1).P +(α,>).P . Dążymy do CTHMC gdzie intensywności
należą do zbioru R0 (zob. paragraf poniżej). System, w którym w dowolnym stanie działania
widoczna intensywność którejkolwiek z akcji jest nieokreślona, uznaje się za nieprawidłowo
zdefiniowany.
Pojawia się jeszcze jeden problem: chcielibyśmy rozróżniać (poprzez relację równoważ-

ności – zob. część 3.3.3) komponent (α, r).P + (α, r).P od komponentu (α, r).P , natomiast
utożsamiać go z komponentem (α, 2r).P . Aby to umożliwić trzeba zapamiętać krotność ele-
mentu (α, r) w relacji przejścia −→. Zatem algebra procesów PEPA może być postrzegana
jako etykietowany system multiprzejść (C,Act,−→), gdzie −→ jest najmniejszą multirelacją
5 spełniającą reguły semantyki operacyjnej przedstawionej na rysunku 3.6.

Rysunek 3.6: Semantyka operacyjna algebry procesów PEPA (rysunek zaadoptowany z pracy
[Hil05a]).

Należy się jeszcze krótkie wyjaśnienie odnośnie reguły synchronizacji w przypadku gdy
akcja należy do zbioru synchronizującego. Fakt, że bierzemy minimum już wyjaśnialiśmy

5Zbiór −→⊆ C×(A×(R>0∪{>}))×C jest multizbiorem. W tym konkretnym przypadku, ponieważ wiemy,
że powtarzać się mogą akcje (α, r) to możemy myśleć o relacji −→ jak o podzbiorze zbioru C × (A× (R>0 ∪
{>})× N>0)× C
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(tempo wolniejszego). Natomiast wyrażenie r1 ·r2/rα(E) ·rα(F ) to po prostu iloczyn prawdo-
podobieństw tego, że w synchronizujących się komponentach, spośród wszystkich aktywnych
akcji typu (α, r), zajdą te, które posiadają intensywności r1 i r2.

Jednorodny łańcuch Markowa z czasem ciągłym

Dla komponentu algebry procesów PEPA C
def= C0 możemy zdefiniować zbiór komponentów

osiągalnych R(C) jako najmniejszy zbiór, t.że C0 ∈ R(C) oraz jeśli Ci ∈ R(C) i Ci
a−→ Cj

dla pewnych Ci, Cj ∈ C, a ∈ Act to Cj ∈ R(C). Podstrukturę (R(C),Act,−→) etykietowa-
nego systemu multiprzejść algebry procesów PEPA nazywamy grafem przejść komponentu
C. Semantyka algebry procesów PEPA została zdefiniowana tak, że każdy skończony graf
przejść komponentu jest izomorficzny z jednorodnym łańcuchem Markowa z czasem ciągłym
([Hil96]). 6 Możemy więc stosować znane techniki algebry liniowej do obliczania rozkładów
prawdopodobieństwa na komponentach (zob. część 3.1.2). Przypomnijmy, że rozkłady stacjo-
narne ergodycznych łańcuchów Markowa są jednoznacznie określone, niezależnie od rozkładu
początkowego (zob. część 3.1.1 oraz tw. 3.3). Odpowiednikiem klas ergodycznych są cyklicz-
ne komponenty o skończonym zbiorze komponentów osiągalnych ([Hil96]). Komponent C jest
cykliczny jeżeli jego zachowanie może być zawsze powtórzone. Bardziej formalnie: dla każde-
go C ′ ∈ R(C) mamy C ∈ R(C ′). Cykliczność komponentu odpowiada więc nieredukowalnej
klasie zamkniętej łańcucha Markowa, natomiast warunek skończoności zbioru komponentów
osiągalnych zapewnia, że wszystkie pośrednie stany są ergodyczne (powracające niezerowe).
W pracy [Hil96] przedstawiony został warunek dostateczny aby komponent algebry proce-
sów PEPA był cykliczny (nieredukowalny) – wszystkie wybory muszą odbywać się wewnątrz
synchronizujących się komponentów. Oznacza to, że wybory mogą odbywać się jedynie po-
między komponentami sekwencyjnymi. Ze względu na to w zastosowaniach często ogranicza
się algebrę procesów PEPA do języka generowanego przez następujące produkcje gramatyki:

S ::= (α, r).S | S + S | CS
P ::= P BC

L
P | P/L | S,

(3.9)

gdzie S i CS oznaczają odpowiednio komponent sekwencyjny i stałą zdefiniowaną przez kom-
ponent sekwencyjny (CS

def= S). Jest to ograniczenie podobne do ograniczenia z pracy [Hil05b].
Różnica polega na tym, że nie mamy stałych dla komponentów typu P . Dzięki temu unika-
my sytuacji gdzie rekurencyjna definicja daje nieskończony graf przejść. Może to być spo-
wodowane umieszeniem w niej operatora synchronizacji. Rozważmy przykładowo komponent
P
def= (α, r1).P ‖ Q, gdzie Q

def= (β, r2).Q. W grafie przejść komponentu P istnieje nieskończona
ścieżka

P
(α,r1)−→ P ‖ Q (α,r1)−→ P ‖ P ‖ Q (α,r1)−→ . . . .

Komponenty PEPA zdefiniowane przy pomocy ograniczonej gramatyki 3.9 zawsze generują
graf przejść ze skończoną liczbą stanów. Dla nas najważniejsze jest, że wszystkie przykładowe
modele spełniają takie ograniczenie (zob. część 3.3.4).

3.3.3. Równoważność procesów

Chcemy być w stanie stwierdzić kiedy dwa procesy wykonują to samo zadanie. Do tego służą
relacje równoważności definiowane na komponentach algebry procesów. Standardowo pośród
takich relacji można wymienić izomorfizm grafów przejść oraz silną lub słabą równoważność
bisymulacyjną. W praktyce, najbardziej użyteczna jest słaba równoważność bisymulacyjna.
6Interesują nas układy reakcji o skończononej liczbie stanów w sensie stanów modeli stochastycznych (zob.

części 2.3, 2.4).
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Silna równoważność bisymulacyjna

Z perspektywy zewnętrznego obserwatora, silna równoważnośc bisymulacyjna, oznacza iż do-
wolny z dwóch rozpatrywanych procesów potrafi symulować zachowanie drugiego (łącznie
z akcjami typu τ). Swoboda wyboru kto kogo symuluje obowiązuje w dowolnym momencie
takiego porównania. W przypadku algebr stochastycznych, daje się dodatkowo możliwość
pomiaru czasu podczas wielu powtórzeń. Obserwator może więc wydedukować widoczne in-
tensywności akcji. Oznacza to, że odpowiadające sobie komponenty muszą mieć takie same
wartości funkcji widocznej intensywności dla wszystkich nazw akcji. Algebra procesów PEPA
używa trochę innej równoważności pełniącej rolę równoważności bisymulacyjnej.

Definicja 3.3. Relacja równoważności R ∈ C×C jest silną równoważnością jeśli z (P,Q) ∈
R, wynika że dla wszystkich α ∈ A i dla wszystkich klas równoważności [C]R ∈ C/R mamy

r [P, [C]R, α] = r [Q, [C]R, α] ,

gdzie r [·, [C]R, α] to łączna intensywność dojścia od komponentu do klasy komponentów [C]R
poprzez akcję α, tzn.

r [P, [C]R, α] =
∑
P
(α,r)
−→P ′
P ′∈[C]R

r.

Mówimy, że P i Q są silnie równoważne, ozn. P ∼= Q, jeśli (P,Q) ∈ R dla pewnej relacji
silnej równoważności R, tzn.

∼==
⋃
{R | R jest silną równoważnością}.

Klasy silnie równoważnych komponentów algebry procesów PEPA odpowiadają klasom
łańcuchów Markowa posiadającym tzw. własność (ang.) lumpability. Opisywany proces sto-
chastyczny, z połączonymi w ten sposób stanami, dalej zachowuje własność Markowa ([KeS60]).
Z tego powodu używa się takiej definicji równoważności. 7 Możemy zatem rozważać kompo-
nenty algebry procesów PEPA z dokładnością do komponentów silnie równoważnych. Daje to
podstawy do grupowania komponentów i w efekcie bardziej wydajnej analizy grafów przejść
(zob. [GHR01], [Hil05a]).
Najważniejszą własnością relacji ∼= jest fakty, iż zachowuje się przy kompozycjonalnych

definicjach komponentów algebry procesów PEPA. Jest kongruencją ze względu na wszystkie
operatory oraz jest zachowana przez definicje rekurencyjne. Formalnie ujmują to następujące
twierdzenia ([Hil96]):

Twierdzenie 3.4. Jeśli P1 ∼= P2, to dla dowolnych a ∈ Act, L ⊆ A:

1. a.P1 ∼= a.P2;

2. P1 +Q ∼= P2 +Q;

3. P1 BC
L
Q ∼= P2 BC

L
Q;

4. P1/L ∼= P2/L.

Twierdzenie 3.5. Niech wyrażenia E1 i E2 (uzyskane produkcjami 3.7) zawierają co najwy-
żej zmienną X oraz C1

def= E1{C1/X} i C2
def= E2{C2/X}. Jeśli dla dowolnego P ∈ C (ustalony

term języka algebry procesów PEPA) E1{P/X} ∼= E2{P/X} to C1 ∼= C2.
7Standardowa równoważność bisymulacyjna z dodatkowym warunkiem na równość widocznych intensyw-

ności nie gwarantuje zachowania własności Markowa (przykład w [Hil96]).
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Napis E{C/X} oznacza operację podstawienia. Dodatkowo, silnie równoważne kompo-
nenty algebry procesów PEPA zachowują wiele intuicyjnych praw. Przykładowo, standardowe
prawo ekspansji: akcje wykonywane przez synchronizujące się procesy odpowiadają wyboro-
wi spośród wszystkich możliwych przeplotów tych akcji. Dla komponentów P

def= (α, r1).P
i Q def= (β, r2).Q prawo ekspansji mówi, że

P ‖ Q ∼= (α, r1).(P ‖ Q) + (β, r2).(P ‖ Q)
∼= (α, r1).(β, r2).(P ‖ Q)+(α, r1).(α, r1).(P ‖ Q)

+

(β, r2).(β, r2).(P ‖ Q)+(β, r2).(α, r1).(P ‖ Q)
∼= . . .

Prawo to zachodzi dzięki własności braku pamięci jaką pośród ciągłych rozkładów prawdo-
podobieństwa posiada jedynie rozkład wykładniczy (zob. tw. 2.1). Prosty przykład, że przez
silne równoważności utożsamia się więcej niż przez izomorfizm grafów przejść, przedstawia
rysunek 3.7. Własności silnie równoważnych komponentów algebry procesów PEPA można
znaleźć w książce [Hil96].

Rysunek 3.7: Prosty przykład silnie równoważnych komponentów algebry procesów PEPA, nie
posiadających jednak izomofricznych grafów przejść. Z punktu widzenia zewnętrznego obserwa-
tora nie ma różnicy w działaniu tych komponentów.

Słaba równoważność bisymulacyjna

Klasyczne algebry porocesów dysponują zazwycza jeszcze równoważnością, która z punk-
tu widzenia zewnętrznego obserwatora, nie zwraca uwagi na akcje prywatne komponentów.
Przyjmuje się, że ciąg akcji τ , dowolnej długości, jest nieodróżnialny od pojedyńczej akcji τ ,
a nawet od braku akcji. Słaba równoważność bisymulacyjna nie jest jednak kongruencją ze
względu na operator wyboru.
W przypadku stochastycznej algebry procesów PEPA pojawia się inny problem związany

z założeniem, że czas wykonania jakiejś akcji jest zgodny z rozkładem wykładniczym. Miano-
wicie, jeżeli chcielibyśmy utożsamić ciąg akcji (τ, r1) −→ . . . −→ (τ, rn) z pojedyńczą akcją
(τ,R), to rzecz jasna musielibyśmy odpowiednio dobrać wartość R. Niestety suma zmien-
nych losowych o rozkładzie wykładniczym nie ma rozkładu wykładniczego (ma tzw. rozkład
Coxa). W przypadku, gdy w modelach algebry procesów PEPA, jako czasy wykonania akcji
rozważa się zmienne losowe o dowolnym rozkładzie prawdopodobieństwa, zamiast CTHMC
otrzymujemy tzw. (ang.) generalised semi-Markov process. W pewnych przypadkach można
jednak za współczynnik rozkładu wykładniczego R przyjąć wartość oczekiwaną ogólniejszego
rozkładu i wtedy wartości oczekiwane zmienny losowych przypisanych do stanów lub przejść
będą takie same. Tego typu zmienne losowe mogą reprezentować pewne wartości pomiaru
modelu, np. ilość molekuł danego typu.
Dla algebry procesów PEPA operuje się pojęciem słabego izomorfizmu utożsamiającego

komponenty, dla których redukcja scieżek akcji nieobserwowalnych τ w grafie przejść prowadzi
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do takiego samego grafu. Więcej szczegółow na ten temat można znaleźć w [Hil96]. Pojęcie
słabej równoważności bisymulacyjnej nie istnieje.

3.3.4. Reagujące molekuły jako synchronizujące się procesy PEPA

Na molekułę możemy spojrzeć jak na proces, na reakcję jak na synchronizację. Mamy kilka
możliwości oraz ograniczeń związanych z definiowaniem systemu N populacji molekuł (Sn,
n = 1, . . . , N) komunikujących się według układu M reakcji (Rm, m = 1, . . . ,M) w ję-
zyku algebry procesów PEPA. Pierwszym pomysłem zazwyczaj jest przedstawienie każdej
molekuły lub grupy molekuł jako osobnego procesu działającego według ogólnego szablo-
nu. Taki komponent–molekuła może mieć dwa stany: jest lub nie ma jej w systemie (ak-
tywna/nieaktywna). Ze stanu aktywnego do nieaktywnego komponent przechodzi gdy jest
substratem reakcji, na odwrót gdy jest produktem (jeżeli jest po obu stronach reakcji to
pozostaje w stanie aktywnym). Otrzymamy więc (wzajemnie) rekurencyjne komponenty se-

kwencyjne. Prześledźmy to na przykładzie prostej reakcji odwracalnej 2H2 + O2
k1
←→
k−1
2H2O.

Szablony zachowania wyglądają następująco:

HA2
def= (asocjacja, rH2,1).H

I
2 ,

HI2
def= (dysocjacja,>).HA2 ,

OA2
def= (asocjacja, rO2,1).O

I
2,

OI2
def= (dysocjacja,>).OA2 ,

H2O
A def= (dysocjacja, rH2O,−1).H2O

I ,

H2O
I def= (asocjacja,>).H2OA.

Komponenty reprezentujące produkty reakcji nie wpływają na szybkość jej zachodzenia, dla-
tego zachowują się pasywnie przy synchronizacji. Intensywności akcji substratów powinny
być związane ze stałymi szybkości reakcji. Zdefiniujmy najpierw jednak cały system:

((

#Hmax2︷ ︸︸ ︷
#H2(0)︷ ︸︸ ︷

HA2 ‖ . . . ‖ HA2 ‖ HI2 ‖ . . . ‖ HI2 ) BC
{asocjacja,dysocjacja}

((

#Omax2︷ ︸︸ ︷
#O2(0)︷ ︸︸ ︷

OA2 ‖ . . . ‖ OA2 ‖ OI2 ‖ . . . ‖ OI2) BC
{asocjacja,dysocjacja}

(

#H2Omax︷ ︸︸ ︷
#H2O(0)︷ ︸︸ ︷

H2O
A ‖ . . . ‖ H2OA ‖ H2OI ‖ . . . ‖ H2OI))),

(3.10)

gdzie stałe #H2(0),#O2(0),#H2O(0) i #Hmax2 ,#Omax2 ,#H2Omax oznaczają odpowiednio
początkowe i maksymalne ilości molekuł/grup molekuł. To, że musimy znać maksymalne
wartości jest wadą takiej reprezentacji. Możemy je jednak uzyskać np. z grafu pokrycia od-
powiadającej takiemu systemowi sieci Petriego (zob. 3.2.1). W przypadku gdy system nie
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posiada skończonej liczby stanów (tzn. co najmniej jedna z populacji jest nieograniczona)
tracimy w ogóle możliwość definiowania go w powyższy sposób.
Zdecydowanie poważniejszym problemem jest brak wpływu na ilości molekuł pojedyńczej

populacji biorących udział w reakcji. Składając ze sobą niezależnie działające komponenty
nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków jakie narzucają współczynniki reakcji. W na-
szym przykładzie takimi warunkami są wymagane dwie molekuły H2 przy reakcji asocjacji
i tyle samo molekuł H2O przy reakcji dysocjacji. Zgodnie z semantyką PEPA, w powyższym
modelu zsynchronizuje się tylko po jednej molekule ze wszystkich rodzajów biorących udział
w reakcji. Z tego powodu tracimy spójność modelu i rzeczywistości. Potrzebne są komponen-
ty kontrolujące w jakiś sposób synchronizacje przy poszczególnych akcjach albo kontrolujące
całe populacje. Alternatywnie, możemy ograniczyć postać modelowanych reakcji.

Binarny model struktury sieci reakcji biochemicznych

Przypomnijmy, że ogólny układ elementarnych reakcji biochemicznych, opisany formułami
1.5, można zdekomponować do układu reakcji co najwyżej drugiego rzędu (zob. część 1.1.1).
Po wykluczeniu symetrycznej kolizji dostajemy zestaw reakcji, które nazwaliśmy enzymatycz-
nymi (zob. część 1.1.2). W ramach tego zestawu mieszczą się modele z części 1.4. Dla takich
reakcji wspomniany problem ze współczynnikami nie występuje. 8 Tak naprawdę możemy
uogólnić przytoczony wcześniej przykład do translacji z trochę większego zbioru reakcji, tzn.
reakcji typu

Rm :
N∑
n=1

ln,mSn
km−→

N∑
n=1

pn,mSn, ln,m, pn,m ∈ {0, 1}. (3.11)

Oznaczmy dla wygody zbiory indeksów reakcji, w których populacja Sn jest substratem i pro-
duktem

•Sn = {i | ln,i > 0, 1 ¬ i ¬M}
Sn
• = {i | pn,i > 0, 1 ¬ i ¬M}

(3.12)

oraz analogicznie zbiory indeksów substratów i produktów reakcji Rm

•Rm = {j | lj,m > 0, 1 ¬ j ¬ N}
Rm
• = {j | pj,m > 0, 1 ¬ j ¬ N}.

(3.13)

Molekuły lub grupy molekuł definiujemy wtedy jako pary komponentów

SAn
def=

∑
m∈•Sn\Sn•

(Rm, rn,m).SIn +
∑

m∈•Sn∩Sn•
(Rm, rn,m).SAn

SIn
def=

∑
m∈Sn•\•Sn

(Rm,>).SAn ,
(1 ¬ n ¬ N), (3.14)

gdzie
∑
jest skróconą formą zapisu skończonego wyboru pomiędzy komponentami. Uzasad-

nieniem poprawności takiego zapisu jest łączność operatora “+” względem silnie równoważ-
nych komponentów, tzn. P + (Q+R) ∼= (P +Q) +R. Układ reakcji możemy wtedy zapisać

8Nie we wszystkich modelach szlaków sygnałowych reakcje należą do zbioru reakcji enzymatycznych. W pra-
cy [CDGH06] rozważano część modelu z pracy [SEGM02] w języku algebry procesów PEPA. Model ten zawiera
symetryczną kolizję (tzw. dimeryzacja). Autorzy obeszli problem na poziomie automatycznej translacji modelu
do równań kinetycznych, przy pomocy których dokonali analizy ilościowej i porównania wyników.
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jako

((

#Smax1︷ ︸︸ ︷
#S1(0)︷ ︸︸ ︷

SA1 ‖ . . . ‖ SA1 ‖ SI1 ‖ . . . ‖ SI1) BCL1
...

. . . BC
LN−1

(

#SmaxN︷ ︸︸ ︷
#SN (0)︷ ︸︸ ︷

SAN ‖ . . . ‖ SAN ‖ SIN ‖ . . . ‖ SIN ) . . .).

(3.15)

Zbiory synchronizacji Ln (1 ¬ n ¬ N) muszą być dobrze dobrane. W tym celu oznaczmy
przez ~A(P ) zbiór wszystkich etykiet akcji jakie może kiedykolwiek wykonać komponent P .
Intuicyjnie wydaje się, że jest dobrze gdy każdy z komponentów sekwencyjnych S∗n (∗ ∈ A, I)
synchronizuje się na zbiorze akcji jakie może wykonać, tzn. Ln = ~A(SAn ) ∪ ~A(SIn)

ozn= ~A(Sn).
Zauważmy jednak, że jeśli w zbiorze Ln pojawia się akcja, której nie ma w żadnym ze zbiorów
Lk dla n < k ¬ N to system może się zakleszczyć w momencie synchronizacji na takiej akcji.
Rozważmy prosty przykład zbioru reakcji (dla wygody indeksujemy od 0)

R0 :S0 −→ S1,

R1 :S1 −→ S2,

R2 :S2 −→ S0,

(3.16)

gdzie #S0(0) = 1, #S1(0) = 0, #S2(0) = 0 i mamy #Smax0 = 1, #Smax1 = 1, #Smax2 = 1.
Zgodnie z definicjami 3.14 i 3.15 otrzymujemy model

SAn
def= (Rn, rn,n).SIn

SIn
def= (R(n	31), r(n	31),n).S

A
n

(n = 0, 1, 2)

(
SA0 BC

{R0,R2}

(
SI1 BC

{R1,R0}
SI2

))
,

przy czym ~A(S2) = {R2, R1} (	3 oznacza odejmowanie modulo 3). System nie może wykonać
akcji R0 (zob. rys. 3.6). Przyczyną jest to, że komponent S2 nie może jej wykonać. Zbiory
synchronizacji Ln = ~A(Sn) trzeba ograniczyć tylko do tych akcji, które mogą wykonać kom-
ponenty znajdujące się dalej w wyrażeniu opisującym system (konstruowanym z użyciem
operatora BC

L
), tzn. przyjmujemy

Ln = ~A(Sn) ∩
N⋃

k=n+1

~A(Sk), (1 ¬ n ¬ N). (3.17)

W naszym przykładzie oznacza to, że prawidłowe wyrażenie PEPA opisujące układ reakcji
1.2 jest następujące (

SA0 BC
{R0,R2}

(
SI1 BC

{R1}
SI2

))
.

Zgodnie z semantyką operacyjną (zob. rys. 3.6) intensywność zajścia reakcjiRm, w chwili t,
w modelu z równaniami dla komponentów 3.14, zdefiniowanym przez wyrażenie 3.15, wynosi∏

n∈•Rm

rn,m
rn,m ·#Sn(t)

· min
n∈•Rm

{rn,m ·#Sn(t)} =

=
∏
n∈•Rm

1
#Sn(t)

· min
n∈•Rm

{rn,m ·#Sn(t)},
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gdzie #Sn(t) oznacza liczbę komponentów SAn w momencie t. Zakładamy, że dla każdego n ∈
•Rm, mamy #Sn(t)  1, gdyż w przeciwnym wypadku reguła synchronizacji w ogóle się nie
stosuje – akcja Rm nie jest aktywna. Pojawia się problem gdyż chcielibyśmy zgodnie z postacią
funkcji intensywności ogólnego modelu stochastycznego 2.29 aby zachodziła równość

∏
n∈•Rm

1
#Sn(t)

· min
n∈•Rm

{rn,m ·#Sn(t)} =

= κm
∏

n=1,...,N

(
#Sn(t)
ln,m

)
= κm

∏
n∈•Rm

#Sn(t)
(3.18)

czy też dla zdyskretyzowanego modelu równań kinetycznych, zgodnie z równaniem 2.34,

∏
n∈•Rm

1
#Sn(t)

· min
n∈•Rm

{rn,m ·#Sn(t)} =

= k̄m
∏

n=1,...,N

(#Sn(t))ln,m = k̄m
∏
n∈•Rm

#Sn(t).
(3.19)

Powyższe równości są spełnione dla aktywnej akcji Rm wtedy i tylko wtedy gdy, dla każ-
dego n ∈ •Rm, mamy #Sn(t) = 1 i min{rn,m} wynosi odpowiednio κm lub k̄m. Możemy
wtedy przyjąć po prostu, że wszystkie intensywności rn,m są równe. Otrzymujemy trywialny
przypadek systemu (

S∗1 BC
L1

(
S∗2 BC

L2
. . .

(
S∗N−1 BC

LN−1
S∗N

)
. . .

))
, (3.20)

gdzie ∗ ∈ {A, I} w zależności od wartości #Sn(0). W kontekście semantyki ogólnego modelu
stochastycznego taki model nie ma praktycznego zastosowania (możemy założyć, że będziemy
mieli do czynienia z populacjami molekuł liczniejszymi niż 1). Co gorsza, dla akcji reprezen-
tującej reakcję typu tworzenie, tzn. takiej że r(Rm) = 0, funkcja widocznej intensywności 3.8
nie jest określona. W takim przypadku mamy nieprawidłowo zdefiniowany model.
Mimo wszystko rozpatrywanie modelu zdefiniowanego wyrażeniem 3.20, z równaniami

komponentów 3.14, nie jest pozbawione sensu. W pracy [CGH06] rozważano sieć reakcji
przedstawioną na rysunku 1.9. Pasuje ona do ograniczenia układu reakcji z równań 3.11 i nie
posiada reakcji rzędu zero. Warunek mówiący, że w każdym momencie mamy dokładnie jeden
komponent dla każdej populacji (postać aktywna bądź nieaktywna) można interpretować jako
dyskretyzację binarną modelu równań kinetycznych (D = 1). Takie postępowanie jest uzasad-
nione w przypadku gdy rzeczywiste stężenia wszystkich molekuł są tego samego rzędu (tak
jest w [CGH06] – model z [CSK+03]). Dzięki ciągłej funkcji prawodpodobieństwa możemy
wtedy dokonać skalowania otrzymanych wyników. Poza tym można spojrzeć na taki model
jak na abstrakcyjny model struktury układu reakcji, zapisany w języku wyższego poziomu.
Możemy sprawdzić czy jest silnie równoważny z innymi modelami tego typu oraz zweryfiko-
wać czy system posiada zakleszczenia ([CGH06]), tzn. sytuacje, w których żadna reakcja nie
jest aktywna. Do dokładnej analizy ilościowej możemy uzyskać automatycznie układ równań
kinetycznych (algorytm w [CGH05], przykładowa analiza w [CDGH06]).

Poprawny semantycznie model reakcji biochemicznych

Jak widzieliśmy nie zawsze semantyka algebry PEPA jest zgodna z semantyką reakcji bioche-
micznych. Nasuwającym się i przede wszystkim czytelnym rozwiązaniem problemu kontroli
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współczynników reakcji jest zdefiniowanie całej populacji molekuł jako jednej klasy kompo-
nentów zależnych od aktualnej ilości molekuł/grup. Definiujemy

Sn(xn)
def=

∑
m∈•Sxn

(Rm, rn,m(xn)).Sn(xn + cn,m)

+∑
m∈Sxn•

(Rm,>).Sn(xn + cn,m),

(3.21)

gdzie cn,m to współczynniki stechiometryczne, natomiast •Sxn = {m | xn  ln,m > 0}
(zbiór reakcji gdzie Sn jest substratem i spełnia warunki narzucone przez współczynniki
reakcji), a Sxn

• = {j | pn,j > 0 ∧ (ln,j = 0 ∨ xn < ln,j)} (zbiór reakcji gdzie Sn jest
tylko i wyłącznie produktem lub jest też substratem ale dezaktywującym reakcje). Zapis
P (v) (tu Sn(xn)) oznacza to samo co zwykłe indeksowanie, tylko że po zbiorze wartości
zmiennej v. Kwestii rozstrzygania czy przestrzeń stanów jest skończona i tym razem nie
unikniemy. Co więcej musimy ją znać explicite. Z tym problemem odwołujemy się do grafu
pokrycia sieci Petriego (zob. część 3.2.1) lub ograniczonej składni PEPA 3.9. Zauważmy, że
znając #Smax = max1¬n¬N{#Smaxn } możemy zawsze zdefiniować za dużo, tzn. (#Smax +
1)N komponentów, z których część po prostu będzie nieosiągalna (nie pojawią się w grafie
wyprowadzenia systemu).
Jeśli tak jak wcześniej zsynchronizujemy wyżej przedstawione komponenty, to widoczna

intensywność zajścia aktywnej akcji Rm będzie wynosić∏
n∈•Rm

rn,m(xn)
rn,m(xn)

· min
n∈•Rm

{rn,m(xn)} = min
n∈•Rm

{rn,m(xn)}.

Intuicyjnie oznacza to, że szybkość reakcji jest zależna tylko i wyłącznie od ilości najwolniej-
szego składnika – niedobrze. Najprostszą metodą na rozwiązanie tego problemu jest zdefi-
nowanie osobnego komponentu wyrażającego intensywności reakcji w zależności od wartości
zmiennych x1, . . . , xN (por. zbiór funkcji intensywności zdarzeń stochastycznej sieci Petrie-
go – def. 3.2). Pozostałe komponenty pozostają pasywne przy synchronizacji. Otrzymujemy
więc nastepującą translacje układu reakcji

Rm :
N∑
n=1

ln,mSn
km−→

N∑
n=1

pn,mSn, (1 ¬ m ¬M),

do języka algebry procesów PEPA

Sn(xn)
def=

∑
m∈{j | xnln,j>0 ∨ pn,j>0}

(Rm,>).Sn(xn + cn,m) (1 ¬ n ¬ N)

V (x) def=
M∑
m=1

(Rm, vm(x)).V (x+ cm)(
V (#S(0)) BC

L

(
S1(#S1(0)) BC

L1
. . .

(
SN−1(#SN−1(0)) BC

LN−1
SN (#SN (0))

)
. . .

))
,

(3.22)

gdzie x = (x1, . . . , xN ) i cm = (c1,m, . . . , cN,m) (kolumna macierzy stechiometrycznej ukła-
du reakcji). Wartości #S(0) = (#S1(0), . . . ,#SN (0)) oznaczają początkowe ilości mole-
kuł/grup molekuł. Zbiory synchronizacyjne określamy zgodnie z równaniem 3.17 ( ~A(Sn) =
~A(Sn(#Smaxn ))), przy czym L = {R1, . . . , RM}. W zależności od semantyki jaką chcemy mieć,
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funkcje intensywności vm(x) wyrażamy wzorem 2.29 lub wzorem 2.34. Widoczna intesywność
zajścia akcji Rm całego systemu wynosi dokładnie tyle ile wartość funkcji vm(x).
W modelu 3.22 mamy dokładnie tyle komponentów V (·) ile jest stanów w jednorodnym

łańcuchu Markowa ogólnych stochastycznych modeli. Inaczej: cały łańcuch niejawnie nazwa-
liśmy w rówaniach komponentów. W obliczu zjawiska eksplozji stanów (zob. część 3.5.3) czyni
to takie podejście niepraktycznym.
Postać modelu 3.22 pozwala natomiast na automatyczną konwersję do języka PRISM.

Jest to postać, w której komponenty są tylko sekwencyjne, każdy stan jest nazwany i każ-
da synchronizacja posiada tylko jeden komponent aktywny. Otrzymany w konwersji model
w języku PRISM ma bardzo podobną postać do tej jaką będziemy się posługiwać (zob. część
3.4.2). 9

Cykle życia molekuł jako komponenty

Reprezentacja układu reakcji biochemicznych w algebrze PEPA nie musi opierać się na kon-
kretnym pojęciu chemicznym jakim jest molekuła. W pracy [CGH06] przedstawiony został
model oparty na bardziej abstrakcyjnym pojęciu jakim jest cykl życia molekuły. Cykli jest
tyle ile początkowych dodatnich ilości populacji molekuł (po jednym dla każdej) i każdemu
odpowiada jedna klasą komponentów (podobnie jak klasy Sn(·) w modelu 3.22). Wraz z binar-
nym modelem struktury sieci reakcji zobrazowanej na rysunku 1.9 autorzy opisali algorytmy
obustronnej translacji pomiędzy takim modelem a modelem cyklowym. Rysunek 3.8 przed-
stawia graficzną reprezentację (w rozszerzonej notacji stochastycznych sieci Petriego użytej
w cześci 3.2.2) cykli życia molekuł na przykładzie modelu pętli fosforylacji.

Rysunek 3.8: Cykle życia aktywnych w stanie początkowym molekuł w modelu pętli fosforylacji
(reakcje 1.7) jako cykle elementarnej stochastycznej sieci Petriego (por. rys. 3.4). Pojedyńcze
żetony umieszone są w miejscach odpowiadających aktywnym początkowo molekułom.

Model binarny struktury sieci pętli fosforylacji, zgodnie z ogólną translacją opisaną w de-
finicjach 3.14 i 3.20 oraz przez równania 3.17, wyraża się jako (stałe prędkości reakcji użyte

9Brak w tej postaci rozbicia składników iloczynu funkcji intensywności pomiędzy moduły oraz związane
z tym: zbiór wartości zmiennej stanowej modułu prędkości reakcji jest całą przestrzenią stanów opisywanego
CTHMC.
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do nazywania reakcji)

RA
def= (k1, r1).RI

RI
def= (k−1,>).RA + (k′2,>).RA

KA
def= (k1, r1).KI

KI
def= (k−1,>).KA + (k2,>).KA

K|RA def= (k−1, r−1).K|RI + (k2, r2).K|RI

K|RI def= (k1,>).K|RA

RAP
def= (k′1, r

′
1).R

I
P

RIP
def= (k′−1,>).RAP + (k2,>).RAP

PA
def= (k′1, r

′
1).P

I

P I
def= (k′−1,>).PA + (k′2,>).PA

P |RAP
def= (k′−1, r

′
−1).P |RIP + (k′2, r′2).P |RIP

P |RIP
def= (k′1,>).P |RAP

(3.23)

(
RA BC

{k1,k−1,k
′
2}

(
KA BC

{k1,k−1,k2}

(
K|RI BC

{k2}

(
RIP

BC
{k′1,k

′
−1}

(
PA BC

{k′1,k
′
−1,k

′
2}
P |RIP

)))))
,

Zauważmy, że ponieważ akcjom globalnie odpowiadają te same intensywności, to bez wpływu
na semantykę możemy zupełnie pozbyć się pasywnych intensywności >.
Model cykli życia molekuł w pętli fosforylacji, w języku algebry procesów PEPA, przed-

stawia się następująco:

CycleK,0
def= (k1, r1).CycleK,1

CycleK,1
def= (k−1, r−1).CycleK,0 + (k2, r2).CycleK,0

CycleR,0
def= (k1, r1).CycleR,1

CycleR,1
def= (k−1, r−1).CycleR,0 + (k2, r2).CycleR,2

CycleR,2
def= (k′1, r

′
1).CycleR,3

CycleR,3
def= (k′−1, r

′
−1).CycleR,2 + (k

′
2, r
′
2).CycleR,0

CycleP,0
def= (k′1, r

′
1).CycleP,1

CycleP,1
def= (k′−1, r

′
−1).CycleP,0 + (k

′
2, r
′
2).CycleP,0(

CycleK,0 BC
{k1,k−1,k2}

(
CycleR,0 BC

{k′1,k
′
−1,k

′
2}
CycleP,0

))
.

(3.24)

Podobnie jak modele z pracy [CGH06], modele 3.23 oraz 3.24 posiadają izomorficzne (czyli
też silnie równoważne) grafy przejść (4 stany, 6 przejść). Grafy te są też izomorficzne z grafem
pokrycia elementarnej sieci Petriego otrzymanej przez przekształcenie 3.3 (wagi krawędzi oraz
wartości markowania miejsc są ze zbioru {0, 1}) z markowaniem początkowym

(m0(R),m0(K),m0(K|R),m0(RP ),m0(P ),m0(P |RP )) = (1, 1, 0, 0, 1, 0).
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W gruncie rzeczy translacja przedstawiona w [CGH06] opiera się na macierzy incydencji
takiej sieci Petriego. 10 Sam izomorfizm pomiędzy modelami w języku algebry PEPA uzasad-
nia przyjęcie tych samych intensywności akcji. Podobnie jak w przypadku binarnego modelu
struktury sieci możemy przyjąć r1 = k̄1, r′1 = k̄

′
1, . . ., otrzymując semantykę modelu zdyskre-

tyzowanych stężeń, ze stałą dyskretyzacji D = 1. W pracy [CGH06] przyjęto abstrakcyjne
wartości intensywności, początkowe wszystkie równe 1 (modyfikowane podczas analizy).

3.4. Narzędzie weryfikacji modelowej PRISM

Probabilistyczna weryfikacja modelowa to automatyczna metoda wnioskowania dotycząca
systemów zachowujących się stochastycznie. Podobnie jak tradycyjna weryfikacja modelowa,
technika ta wymaga użycia formalnej reprezentacji systemu w pewnym języku wysokiego
poziomu (zazwyczaj wymaga się skończonej liczby stanów takich modeli). Różnica polega na
tym, że dodajemy informacje o prawdopodobieństwie zajścia zdarzeń oraz ich czasie trwania.
Z językiem reprezentacji systemów stowarzyszony jest formalny język (logika) pozwalający
wyrażać własności, które chcemy sprawdzić.
Narzędziem służącym do probabilistycznej weryfikacji modelowej jest PRISM (ang. Pro-

babilistic Symbolic Model Checker; [KNP02], [HKNP06]). Jego dotychczasowe zastosowania
obejmują m.in. algorytmy losowe, protokoły komunikacyjne oraz techniki zarządzania po-
borem mocy ([KNP05], [PRISM]). Z naszego punktu widzenia, najbardziej interesujące jest
wykorzystanie narzędzia PRISM w analizie komórkowych szlaków sygnałowych ([CVGO06],
[HKN+06]).
Narzędzie PRISM wspiera trzy typy modeli probabilistycznych, między innymi CTHMC.

Systemy reprezentuje się w prostym, opartym na stanach języku (część 3.4.1). Do specyfikacji
własności modeli, opisujących łańcuchy Markowa z czasem ciągłym, używa się rozszerzonej
stochastycznej logiki temporalnej (część 3.4.3).

3.4.1. Język modelowania PRISM

Język modelowania PRISM jest oparty na języku Reagujących Modułów ([AlH96]). Systemy
są opisywane jako równoległe złożenia zbioru modułów. Każdy z modułów posiada skończoną
liczbę zmiennych stanowych. Zmienne stanowe deklaruje się w nastepujący sposób

nazwa zmiennej : [Vmin..Vmax] init V,

co oznacza zmienną o skończonym zbiorze wartości {Vmin, Vmin+1, . . . , Vmax} (Vmin, Vmax ∈
N) i wartości początkowej V . Deklarację wartości początkowej można pominąć i o ile nie
pojawi się dalej w specjalnym bloku to przyjmuje się wartość Vmin. Opcjonalnie zamiast
wyrażenia [Vmin..Vmax] można napisać słowo kluczowe bool, oznaczające dwuwartościową
zmienną logiczną (true,false).
Zachowanie modułów opisują polecenia. Składnia polecenia jest następująca

[nazwa akcji] war aktywacji −→ intens1 : aktualizacja1 + . . .+ intensK : aktualizacjaK .

Nazwa akcji może nie podać i wtedy taka akcja jest uznawana za lokalną dla modułu (od-
powiednik akcji nieobserowalnej τ – częśc 3.3.1). Warunek aktywacji to proste wyrażenia
arytmetyczne, relacyjne i/lub logiczne na zmiennych stanowych modułu. Efektem wykonania

10Translacja w [CGH06] zawiera drobny błąd dotyczący generowania zbiorów synchronizacji (zob. rów. 3.17).
Przedstawione modele jednak są dobrze zdefiniowane.
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polecenia przez moduł jest aktualizacja zmiennych stanowych (ciąg przypisań). W wyraże-
niu warunku aktywacji można użyć wbudowanych funkcji (minimum, podłoga, potęgowanie,
modulo). Podobnie w aktualizacjach, które każdej zmiennej stanowej przypisują wartość za-
deklarowanej funkcji zmiennych stanowych modułu (domyślnie wartość pozostaje niezmie-
niona).
W przypadku opisu CTHMC (oznacza się to przez słowo kluczowe stochastic na po-

czątku pliku z modelem) możliwy jest wyścig pomiędzy aktualizacjami (operator “+”). Czas
oraz prawdopodobieństwo zajścia efektu polecenia są określane przez intensywności (współ-
czynniki rozkładu wykładniczego; zob. tw. 2.2), które mogą zależeć od zmiennych stanowych.
Intensywności nie trzeba podawać i jeśli nie pojawia się w deklaracji polecenia, to ma wartość
1 (pasywne zachowanie przy synchronizacji – odpowiednik intensywności > w PEPA). Przy-
jęcie takiej wartości jest uzasadnione przez semantykę synchronizacji modułów (patrz dalej).
Ogólna postać modułu o N zmiennych z M poleceniami wygląda następująco:

module nazwa modułu

deklaracja zmiennej1;
...

deklaracja zmiennejN ;

deklaracja polecenia1;
...

deklaracja poleceniaM ;

endmodule

Dodatkowo, język PRISM wspiera zmienne globalne oraz kilka typowych dla algebr pro-
cesów operacji: synchronizacja, ukrywanie i zmiana nazw akcji. Ukrywanie, podobnie jak
w przypadku algebry PEPA, czyni wskazane akcje lokalnymi dla modułu. Zmiana nazw akcji
(także zmiennych stanowych) polega na prostym tekstowym podstawieniu nowych nazw (zo-
bacz przykład na rysunku 3.9). Do wyrażenia synchronizacji w systemie mamy dostępne trzy
operatory binarne: |||, ‖ oraz |[L]|. Ostatni z nich oznacza synchronizację modułów na zbiorze
akcji L (por. operator BC

L
w części 3.3.1). Pierwsze dwa to skróty notacyjne, odpowiednio

dla |[∅]| i |[L1∩L2]|, gdzie zbiory L1,L2 to zbiory akcji synchronizujących się modułów (inczej
niż ‖ w algebrze PEPA). Semantyka synchronizacji w języku PRISM różni się od semantyki
synchronizacji w algebrze PEPA. Dla poleceń

[a] g −→
K∑
k=1

λk : uk

[a] g′ −→
K′∑
k=1

λ′k : u
′
k

zdefiniowanych odpowiednio w modułachM1 iM2, poleceniem wynikowym systemuM1|[L]|M2,
gdzie a ∈ L, jest polecenie:

[a] g ∧ g′ −→
K∑
k=1

K′∑
l=1

λk · λ′k : uk ∧ u′k,

tzn. intensywności są po prostu mnożone (w PEPA brane jest minimum; por. rys. 3.6). Spo-
sób synchronizacji modułów, czyli właściwą definicję systemu, podaje się w osobnej części
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wyznaczonej słowami kluczowymi system. . . endsystem. Blok ten można pominąc i wtedy
domyślnie moduły są synchronizowane poprzez operator ‖. Zmienne globalne mogą być ak-
tualizowane przez dowolny moduł, o ile nie jest to aktualizacja w efekcie akcji, na której
może odbyć się synchronizacja. Stanami opisywanego CTHMC są wartościowania wszyst-
kich zmiennych stanowych i globalnych, natomiast przejścia wraz z intensywnościami opisują
polecenia wynikowe całego systemu.
Ostatnim elementem języka PRISM są tzw. nagrody, czyli po prostu zmienna losowa

określana na stanach i/lub na przejściach opisywanego modelu probabilistycznego. Deklaracja
nagrody ma postać

war aktywacji : nagroda

dla nagród stanowych lub

[akcja] war aktywacji : nagroda

dla nagród przypisywanych przejściom opisywanego CTHMC. W pierwszym przypadku wa-
runek aktywacji określa jakich stanów dotyczy nagroda. W drugim przypadku nagrody są
przypisywane przejściom wychodzącym ze stanów, spełniających warunek aktywacji i po-
siadających podaną etykietę akcji, która jest opcjonalna. Deklaracje nagród umieszcza się
w bloku oznaczonym słowami kluczowymi rewards. . . endrewards.
Dokładną składnię i semantykę można znaleźć na stronie [PRISM]. Przykłady systemów

(układów reakcji biochemicznych) zapisanych w języku PRISM znajdują się w następnej
części.

3.4.2. Reagujące molekuły jako synchronizujące się moduły PRISM

Podobnie jak w przypadku algebry PEPA (zob. część 3.3.4), nasuwającym się pomysłem
jest zdefiniowanie każdej populacji molekuł jako modułu. Zauważmy również, że jeżeli każdą
molekułe, albo grupę molekuł, będzie reprezentować w systemie jedna instancja modułu (por.
przykład 3.10), to bez dodatkowych modułów nie będziemy w stanie kontrolować warunków
wynikających ze współczynników reakcji. Postąpmy od razu w sposób analogiczny do równań
3.21, tzn. dla układu reakcji

Rm :
N∑
n=1

ln,mSn
km−→

N∑
n=1

pn,mSn, (1 ¬ m ¬M),

zdefiniujmy moduły

module Sn

xn : [0..#Smaxn ] init #Sn(0);

[Ri1 ] ((xn  ln,i1) ∧ (xn ¬ #Smaxn − pn,i1)) −→ rn,i1 : (xn ← xn + cn,i1);
...

[Rikn ] ((xn  ln,ikn ) ∧ (xn ¬ #S
max
n − pn,ikn )) −→ rn,ikn : (xn ← xn + cn,ikn );

[Rj1 ] (xn ¬ #Smaxn − pn,j1) −→ (xn ← xn + cn,j1);
...

[Rjln ] (xn ¬ #S
max
n − pn,jln ) −→ (xn ← xn + cn,jln );

endmodule
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gdzie 1 ¬ n ¬ N oraz {i1, . . . , ikn | i1 < . . . < ikn} = •Sn i {j1, . . . , jln | j1 < . . . <
jln} = Sn• \ •Sn. Początkowe i maksymalne wartości zmiennych stanowych (#Sn(0),#Smaxn )
są zdefiniowane w zależności od ogólnego modelu, którego semantykę chcemy uchwycić. Dla
modelu zdyskretyzowanych stężeń mamy

#Sn(0) =
⌊

D

Smax
[Sn](0) +

1
2

⌋
#Smaxn =

⌊
D

Smax
Smaxn +

1
2

⌋
,

(zgodnie z definicją w części 2.4), natomiast dla stochastycznego modelu pojedyńczych mo-
lekuł po prostu #Sn(0) i #Smaxn (zgodnie z definicją w części 2.3). Kilka uwag technicznych:

• warunki aktywacji xn ¬ #Smaxn − pn,m, pilnujące aby zakres wartości zmiennej stano-
wej oznaczającej ilość molekuł/grup nie był przekroczony, są potrzebne gdyż narzędzie
PRISM takiej kontroli nie wykonuje;

• w przypadku gdy im ∈ •Sn \ Sn•, tzn. wiemy, że pn,im = 0, możemy pominąć warunek
kontroli zakresu zmiennej stanowej, tzn. xn ¬ #Smaxn , gdyż jest spełniony z definicji;

• ponownie potrzebujemy znać zawczasu wartości #Smaxn , nie jest to jednak problem (zob.
ograniczoność sieci Petriego – część 3.2.1). Dodatkowo, analogicznie jak zauważyliśmy
rozpatrując model opisany równaniami 3.21, możemy przyjąć w każdym module wspól-
ne ograniczenie górne #Smax = max1¬n¬N{#Smaxn } (czyli D w przypadku modelu
zdyskretyzowanych stężeń).

Synchronizacje pozostawiamy domyślną, tzn. przez operator ‖, który wykona za nas pracę
przy definiowaniu zbiorów synchronizacyjnych, dokładnie w taki sposób jak to było określone
w rówaniach 3.17.
Chcemy powiązać intensywności rn,m ze stałymi szybkości reakcji km. Zgodnie z seman-

tyką poleceń języka PRISM, intensywność zajścia aktywnej w chwili t reakcji Rm, w modelu
zdefiniowanym jak powyżej, wynosi po prostu∏

n∈•Rm
rn,m.

Z drugiej strony funkcje intensywności ogólnego modelu stochastycznego (rów. 2.29) oraz
zdyskretyzowanego modelu równań kinetycznych (rów. 2.34) też mają postać iloczynu, tzn.

rm ·
∏

n=1,...,N

f(xn, ln,m) = rm ·
∏
n∈•Rm

f(xn, ln,m),

gdzie odpowiednio rm = κm i f(xn, ln,m) =
( xn
ln,m

)
lub rm = k̄m i f(xn, ln,m) = (xn)ln,m

(w chwili t zmienne stanowe xn wyrażają ilość molekuł/grup). Możemy zatem przyjąć rn,m =
f(xn, ln,m) i dla czytelności stałą rm najlepiej zdefinować w dodatkowym jednostanowym
module stałych prędkości reakcji (porównaj z definicją modelu PEPA 3.22). Co więcej, jeżeli
przypomnimy sobie aproksymację 2.31 lub 2.37 to prędkość zajścia reakcji możemy zapisać
w postaci

km
C
·
∏
n∈•Rm

C · f(xn, ln,m),

gdzie dla ogólnego modelu stochastycznego C = 1/NA|V | i wtedy f(xn, ln,m) = (xn)ln,m , lub
dla zdyskretyzowanego modelu równań kinetycznych C = Smax/D i f(xn, ln,m) = (xn)ln,m
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(por. [CVGO06]). Przyjmujemy więc rn,m = C·f(xn, ln,m). Uwzględniając wszystkie powyższe
obserwacje oraz uwagi, układ M reakcji pomiędzy N populacjami możemy wyrazić w języku
PRISM następująco:

//dla 1 ¬ n ¬ N
module Sn

xn : [0..#Smax] init #Sn(0);

[Ri1 ] (xn  ln,i1) −→ C · f(xn, ln,i1) : (xn ← xn + cn,i1);
...

[Riun ] (xn  ln,iun ) −→ C · f(xn, ln,iun ) : (xn ← xn + cn,iun );

[Rj1 ] ((xn  ln,j1) ∧ (xn ¬ #Smax − pn,j1)) −→ C · f(xn, ln,j1) : (xn ← xn + cn,j1);
...

[Rjvn ] ((xn  ln,jvn ) ∧ (xn ¬ #S
max − pn,jvn )) −→ C · f(xn, ln,jvn ) : (xn ← xn + cn,jvn );

[Rk1 ] (xn ¬ #Smax − pn,k1) −→ (xn ← xn + cn,k1);
...

[Rkwn ] (xn ¬ #S
max − pn,kwn ) −→ (xn ← xn + cn,kwn );

endmodule

module V Constants

tt : bool init true;

[R1] (tt) −→ k1/C : (tt = true);
...

[Rm] (tt) −→ km/C : (tt = true);

endmodule
(3.25)

gdzie {i1, . . . , iun | i1 < . . . < iun} = •Sn \ Sn•, {j1, . . . , jvn | j1 < . . . < jvn} = •Sn ∩ Sn•,
{k1, . . . , kwn | k1 < . . . < kwn} = Sn• \ •Sn. Ponieważ zbiór wartości zmiennej stanowej [0..0]
jest niepoprawy w języku PRISM, to w module V Constants posłużyliśmy sie dwuwartościo-
wym zbiorem bool (stany gdzie tt = false są nieosiągalne w opisywanym CTHMC).

Przykład – pętla fosforylacji

Standardowo za przykład posłuży nam model pętli fosforylacji (równania reakcji 1.7; sieć
Petriego z rysunku 3.4; równania PEPA 3.23), przedstawiony w języku PRISM na rysunku
3.9.

Cykle życia molekuł jako moduły

Moduły mogą mieć więcej niż jedną zmienną stanową. Pozwala to na większa swobodę przy
definiowaniu modelu. Poza tym, wartości zmiennych stanowych nie muszą oznaczać ilości
molekuł lub grup molekuł. Przykład tak opisanego systemu można znaleźć w [HKN+06].
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Rysunek 3.9: Model pętli fosforylacji (rów. 1.7) w języku PRISM. Słowo kluczowe stochastic
oznacza, że opsiujemy CTHMC. Jest to łańcuch Markowa zgodny z semantyką modelu zdyskre-
tyzowanych stężeń (część 2.4) – w pierwszej grupie deklaracji znajdują się potrzebne dla niego
stałe. Druga grupa stałych to stałe szybkości reakcji, natomiast trzecia to początkowe stężenia
populacji molekuł. Czwarta grupa stałych to dyskretyzacja stężeń, w tym przypadku binarna.
Definicje modułów są zgodne z translacją 3.25 (klika technicznych różnic: składnia przypisania
“’=” i niezaprezentowany tu operator logiczny ∧ zapisuje się jako &). Mamy też przykład użycia
operacji tekstowej zmiany nazwy (moduły reprezentujące K, RP , P i P |RP ).
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Dla opisanego tam szlaku sygnałowego FGF, moduły reprezentują wszystkie podstawowe
składniki, natomiast zmienne stanowe różne ich formy (fosforylowane, w kompleksach, prze-
mieszczone). Wartości tych zmiennych oznaczają obecność lub brak formy danego elementu
(receptora/białka), podobnie jak w przypadku binarnego modelu PEPA 3.20 oraz przedsta-
wionego na rysunku 3.9 modelu pętli fosforylacji, gdzie D = 1. Jak już wspominaliśmy przy
definicji systemu 3.20, takie postępowanie jest uzasadnione w przypadku gdy składniki szla-
ku występują w ilościach tego samego rzędu. Intuicyjnie, dobre uciąglenie ilości populacji
daje wtedy funkcja prawdopodobieństwa. W pracy [HKN+06] porównano wyniki z mode-
lem, w którym D = 100 – otrzymanow takie same wyniki. Model z pracy [HKN+06] jest
połączeniem podejścia opartego na populacjach z podejściem opartym na cyklach życia mo-
lekuł. Przykład pętli fosforylacji zamodelowanej w języku PRISM jako cykle życia (zob. rys.
3.8; por. rów. 3.24) przedstawia rysunek 3.10. Modele z rysunku 3.10 i rysunku 3.9 opisują
izomofriczne łańcuchy Markowa.

Rysunek 3.10: Model cykli życia w pętli fosforylacji (rys. 3.8) w języku PRISM) w języku
PRISM. W przeciwieństwie do modelu z rysunku 3.9 stała dyskretyzacji musi być równa 1. Ilości
populacji pomijamy ponieważ są ze zbioru {0, 1}. W pracy [HKN+06] stałe szybkości reakcji były
przypisane jednemu ze substratów, my dla czytelności umieściliśmu je w osobnym module. To czy
przemnożone są przez stałą Cnst, czy też nie, zależy od rzędu reakcji – zobacz aproksymację 2.37.

3.4.3. Stochastyczna logika temporalna

Istotą modelowania w języku PRISM jest możliwość specyfikacji własności w języku logi-
ki oraz ich automatycznej weryfikacji. Dla modeli opisujących jednorodny łańcuch Mar-
kowa z czasem ciągłym, narzędzie PRISM wspiera, jako język specyfikacji własności, sto-
chastyczną logikę temporalną (ozn. CSL – ang. Continuous Stochastic Logic; [ASSB00],
[BKH99], [BHHK00]). Wywodząca się z probabilistycznego wariantu CTL (ang. Computa-
tion Tree Logic), CSL zawiera operatory do wyrażania własności chwilowych oraz stabilnych
CTHMC (rozkład prawdopodobieństwa na stanach i rozkład stacjonarny – częśc 3.1.2). Niech
M = (S, Q) oznacza łańcuch Markowa z czasem ciągłym o skończonej przestrzeni stanów S
i macierzy intensywności Q = (qsi,sj )i,j=1,...,|S|. Formuły atomowe CSL, a ∈ AP , definiujemy
przy pomocy funkcji etykietującej stany L : S → 2AP . Dla każdego s ∈ S, L(s) oznacza
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zbiór formuł atomowych prawdziwych w danym stanie. Przyjmuje się założenie, że są one
charakterystyczne dla poszczególnych stanów, tzn. a ∈ L(s) ⇒ ∀s′ 6= s : a /∈ L(s′). W przy-
padku narzędzia PRISM zbiór AP to proste wyrażenia arytmetyczne, relacyjne i/lub logiczne
na zmiennych stanowych modułów (można używać również kilku wbudowanych funkcji; zob.
[PRISM]). PrzezML = (M, L) będziemy oznaczać etykietowany łańcuch Markowa z czasem
ciągłym.

Składnia CSL

Formuły CSL dzielimy na formuły interpretowane na stanach CTHMC (φ) oraz formuły
interpretowane na ścieżkach CTHMC (ϕ). Składnie formuły temporalnej logiki stochastycznej
opisuje następująca gramatyka ([BHHK00]):

φ ::= tt | a | φ ∧ φ | ¬φ | S∼p(φ) | P∼p(ϕ)
ϕ ::= Xφ | φ Uφ | φ UIφ,

(3.26)

gdzie a ∈ AP , ∼ {¬,}, I ⊆ R0. Zbiór termów CSL będziemy oznaczać CSL. Interpretację
operatorów przedstawia tabela 3.2. Przykłady formuł (dla modeli kaskady fosforylacji białek)
znajdują się w części 3.4.4.

Operator Interpretacja

tt Prawda (w każdym stanie).
a Formuła atomowa, prawdziwa w stanach, do których jest przypisana przez

funkcję etykietującą L.
φ ∧ φ Koniunkcja.
¬φ Negacja.
S∼p(φ) Prawdopodobieństwo spełnienia formuły φ w stanie stacjonarnym jest ∼ p.
P∼p(ϕ) Prawdopodobieństwo spełnienia formuły ścieżkowej ϕ jest ∼ p (rozkłady

chwilowe).
Xφ Formuła φ jest prawdziwa w następnym stanie na ścieżce.
φ1 Uφ2 Od pewnego momentu formuła φ2 jest prawdziwa, do tego czasu prawdziwa

jest formuła φ1 (ang. until).
φ1 UIφ2 Podobnie jak wyżej, tylko moment, od którego formuła φ2 jest prawdziwa,

należy do przedziału I ⊆ R0.

Tabela 3.2: Interpretacja operatorów stochastycznej logiki temporalnej.

Jak się przekonamy w następnej części, dualny do operatora stanu stacjonarnego S∼p(φ),
operator stanu chwilowego można jawnie wyrazić jako:

T @t∼p (φ) = P∼p(tt U [t,t]φ).

Semantyka CSL

Do formalnego określenia semantyki CSL potrzeba zdefiniować rozkład prawdopodobieństwa
na scieżkach CTHMC (dla formuł ścieżkowych). W tym celu konstruuje się odpowiednią
przestrzeń probabilistyczną, przy pomocy której wyraża się relację spełnialności formuł sto-
chastycznej logiki temporalnej.
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Scieżki CTHMC Ścieżka σ w CTHMC M to skończona bądź nieskończona sekwencja
si0t0si1t1 . . . , gdzie sik ∈ S oraz tk ∈ R>0 (czasy spędzone w poszczególnych stanach). Wy-
magamy aby scieżki były poprawnymi scieżkamiM, tzn.

• bezpośrednie przejścia między stanami łańcucha istnieją, tzn. qsik−1 ,sik > 0 dla 0 < k <

|σ| (zob. tw. 3.1);

• jeśli ścieżka jest skończona (|σ| <∞) to ostatni stan si|σ|−1 jest stanem pochłaniającym
(zob. część 3.1.1).

Wprowadźmy pomocniczne definicje:

• σ[k] = sik – k–ty stan na ścieżce σ (k < |σ|);

• σ@t = sik – stan scieżki w momencie t, tzn. najmniejsze k, t.że t ¬
∑k
j=0 tij . Takie

k nie istnieje jeśli scieżka jest skończona albo jeśli ścieżka jest nieskończona i suma
spędzonych w poszczególnych stanach czasów zbiega do wartości poniżej t. W pierwszym
przypadku przyjmujemy k = |σ| − 1. Drugi przypadek reprezentuje nierealistyczne
obliczenie (nieskończenie wiele akcji w skończonym czasie) i ponieważ takie scieżki mają
prawdopodobieństwo wystąpienia równe 0 (zob. dalej miarę Pπ0) to nie będziemy się
tym przejmować;

• δ(σ, k) = tk – czas spędzony w stanie sik , (k < |σ|), przy czym jeśli k = |σ| − 1 to
przyjmujemy δ(σ, k) =∞;

• Path(s) = {σ | σ[0] = s} – zbiór scieżek rozpoczynających się w stanie s;

• Path =
⋃
s∈S Path(s) – zbiór wszystkich poprawnych scieżek CTHMC.

Przestrzeń probabilistyczna dla scieżek CTHMC. Rozkład prawdopodobieństwa na
ścieżkach CTHMCM, przy danym rozkładzie początkowym π0, ozn. Pπ0 , uzyskujemy poprzez
standardową konstrukcję cylindryczną. Cylindry definiujemy jako zbiory ścieżek

C (si0 , [a0, b0), . . . , [ak−1, bk−1), sik) = {σ ∈ Path(s0) | σ[j] = sij , δ(σ, j) = bj − aj}.

Niech F będzie najmniejszym σ–ciałem scieżek, zawierającym wszystkie cylindry, tzn.

F = σ
(
{C (si0 , [a0, b0), . . . , [ak−1, bk−1), sik) | sij ∈ S, aj , bj ∈ R0}

)
Funkcję prawdopodobieństwa Pπ0 jednoznacznie określamy na generatorach σ–ciała F , przez
indukcję ze względu na rozmiar cylindra k  0:

Pπ0{C(si0)} = π0(si0),
Pπ0{C(si0 , [a0, b0), . . . , sik , [ak, bk), sik+1)}

= Pπ0{C(si0 , [a0, b0), . . . , sik)} · p
1
sik ,sik+1

(b0 − a0)

(zob. rów. 2.21). Zauważmy, że rozkład prawdopodobieństwa na stanach CTHMC (zob. część
3.1.2), w chwili t, wyraża się przez funkcję Pπ0 jako

πj(t) = Pπ0{σ ∈ Path|σ@t = sj}.
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Relacja spełnialności formuł. Dla etykietowanego CTHMCML z rozkładem początko-
wym π0, określamy relację spełnialności formuł stanowych �⊆ S× CSL:

s � tt ∀s∈S,

s � a ⇔ a ∈ ~L(S),
s � ¬φ ⇔ s 2 φ,

s � φ1 ∧ φ2 ⇔ s � φi, i ∈ {1, 2},

s � S∼p(φ) ⇔
∑
j∈J

πj ∼ p, J = {j | sj ∈ S, sj � φ},

s � P∼p(ϕ) ⇔ Pπ0{σ ∈ Path|σ � ϕ} ∼ p,

gdzie π = {π1, . . . , πN} to rozkład stacjonarny CTHMC (być może zależny od rozkładu π0;
por. tw. 3.3). Relację spełnialności formuł ścieżkowych �⊆ Path× CSL definiujemy

σ � Xφ |σ| > 1 ∧ σ[1] � φ,
σ � φ1 Uφ2 ⇔ ∃k  0 : (σ[k] � φ2 ∧ ∀0 ¬ i < k : σ[i] � φ1),

σ � φ1 UIφ2 ⇔ ∃t ∈ I : (σ@t � φ2 ∧ ∀u ∈ [0, t) : σ@u � φ1).

Zauważmy, że według powyższej semantyki, operator “dopóki” ()φ1 Uφ2) to przypadek
szczególny ograniczonego operatora “dopóki” (φ1 U [0,∞)φ2).

Metody weryfikacji modelowej w narzędziu PRISM

Weryfikacja modelowa przy pomocy stochastycznej logiki temporalnej jest rozstrzygalna ([ASSB00]).
W narzędziu PRISM zaimplementowano algorytmy oparte na metodach analizy chwilowej
przedstawionych w pracy [BHHK00]. Ze względu na zajwisko eksplozji stanów (zob. część
3.5.3), używana jest symboliczna reprezentacja łańcuchów Markowa z czasem ciągłym –
MTBDD (ang. Multi-Terminal Binary Decision Diagram). Dostępna jest również tradycyjna
postać rzadkich macierzy (a także wersja hybrydowa), która prawie zawsze zapewnia szybsze
obliczenia numeryczne (metoda uniformizacji – zob. część 3.1.2). Przy dużej regularności sys-
temu reprezentacja MTBDD jest jednak bardziej efektywna pod względem rozmiaru, przez
co pozwala na analizę zdecydowanie większych systemów. Podejście hybrydowe jest kom-
promisem pomiędzy tymi dwoma wymiarami złożoności weryfikacji modelowej. Dodatkowo,
narzędzie PRISM wspiera przybliżone numeryczne obliczenia z użyciem metod Monte–Carlo
dla symulacji. Więcej informacji (odniesień) w pracach [KNP02], [HKNP06] oraz na stronie
[PRISM].

Nagrody i rozszerzenia CLS w narzędziu PRISM.

Zazwyczaj zamiast tradycyjnej weryfikacji polegającej na sprawdzeniu czy formuła jest speł-
niona, więcej korzyści daje dokładna informacja ilościowa. W przypadku CSL jest to praw-
dopodobieństwo, które i tak trzeba obliczyć w procesie weryfikacji. Tabela 3.3 przedstawia
udostępnione w narzędziu PRISM rozszerzenia ilościowe do specyfikacji własności modelowa-
nych systemów.
Dodatkowo, w części 3.4.1 wspomnieliśmy o nagrodach, dla których możemy sprawdzać

wartości oczekiwane. Własności dla nagród wyraża się operatorem nagrody R∼k(ψ), gdzie
∼∈ {¬,}, k to liczba wyrażająca wartość graniczną nagrody, a ψ to formuła nagrody
o składni

ψ ::= F φ | C ¬ t | I = t | S (t ∈ R0).
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Formuła Interpretacja

P=?(ϕ) Zwraca prawdopodobieństwo chwilowe zajścia formuły ścieżko-
wej ϕ (począwszy od rozkładu początkowego).

S=?(φ) Analogicznie jak wyżej tylko prawdopodobieństwo jest obliczane
w stanie stacjonarnym (dlatego mamy do czynienia z formułą sta-
nową φ).

P=?(ϕ{φ}) Prawdopodobieństwo zajścia formuły ϕ, począwszy od stanu speł-
niającego formułę stanową φ (jeśli więcej niż jeden stan spełnia φ,
wybierany jest leksykograficznie pierwszy).

P=?(ϕ{φ}{min/max}) Tak jak wyżej tylko w przypadku niejednoznaczności stanu opisa-
nego formułą φ, zwracane jest minimalne/maksymalne prawdopo-
dobieństwo.

Uwaga: Użycie =? jest poprawne tylko dla najbardziej zewnętrznego operatora P lub S.

Tabela 3.3: Interpretacja dostępnych w narzędziu PRISM rozszerzeń ilościowych do specyfikacji
własności w języku CSL.

Analogicznie do rozszerzenia ilościowego CSL, dostępny jest wariant operatora nagrody z nie-
ustaloną wartością graniczną, tzn. R=?(ψ). Obliczanie wartości nagród odbywa się przez ku-
mulację, która w przypadku CTHMC jest sumą nagród przypisanych przejściom oraz nagród
stanowych przemnożonych przez czasy w nich spędzone. Interpretację formuł nagród przed-
stawia tablela 3.4.

Formuła Interpretacja

F φ Skumulowana nagroda do momentu osiągnięcia stanu spełniającego formułę φ
(nagroda dla tego stanu nie jest wliczana; jeśli żaden stan nie spełnia formuły
φ, nagroda wynosi ∞).

C ¬ t Skumulowana nagroda do momentu t działania modelu.
I = t Wartość oczekiwana nagrody w chwili t.
S Wartość oczekiwana nagrody w stanie stacjonarnym.

Tabela 3.4: Interpretacja formuły służących do specyfikacji własności w oparciu o nagrody.

3.4.4. Specyfikacja przykładowych własności szlaków sygnałowych

Opisane w części 1.3.2 własności kaskady fosforylacji możemy formalnie wyspecifkować przy
pomocy temporalnej logiki stochastycznej. Dla wygody wprowadźmy dwa skróty notacyjne:

P∼p(♦Iϕ) ≡ P∼p(tt UIϕ), (3.27)

oraz
P∼p(�Iϕ) ≡ P∼p(¬♦I¬ϕ). (3.28)

Pierwszy z nich oznacza “w końcu własność ϕ będzie spełniona w przedziale czasu I, z praw-
dopodobieństwem ∼ p”, natomiast drugi “zawsze własność ϕϕ będzie spełniona w przedziale
czasu I, z prawdopodobieństwem ∼ p”. Zamiast zależności “∼ p” możemy mieć zapytanie
o prawdopodobieństwo “=?”.
Przykładowo własność ultraczułości (zobacz rysunek 1.6) dla kaskady fosforylacji z po-

dwójnymi pętlami można wyspecifikować formułą

P=?
(
�
(
(CL ¬ RRRPP ¬ CH)⇒

(
P¬0.05

(
�[0,T ](CL ¬ RRRPP ¬ CH)

))))
, (3.29)
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gdzie RRRPP oznacza tu zmienną stanową modułu podwójnie fosforylowanego składnika
trzeciego poziomu (wyjście kaskady). Formuła 3.29 zawiera trzy stałe. Stała CL oznacza
poziom (w zdyskretyzowanych wartościach zmiennej stanowej), poniżej którego uznajemy
składnik RRRPP za nieaktywny. Analogicznie stała CH oznacza poziom kiedy składnik jest
aktywny. Stała T oznacza czas trwania aktywacji. Rozszyfrowując formułę 3.29 otrzymuje-
my więc pytanie: z jakim prawdopodobieństwem zachodzi implikacja “zawsze gdy RRRPP
jest w stanie zmiany aktywności to w czasie T z prawdopodobieństwem mniejszym niż 5%
ciągle będzie w tym stanie”? Poziom (nie)aktywności oraz czas aktywacji możemy mierzyć
weryfikując formułę dla zmieniających się, w pewnych zakresach, wartości stałych CL, CH
i T (narzędzie PRISM wspiera taką formę weryfikacji modelowej).
Innym, podobnym przykładem, jest formuła

P=? (� ((CH,1 ¬ RRRP )⇒ (P0.95 (♦(CH,2 ¬ RRRPP ))))) , (3.30)

w której pytamy o to z jakim prawdopodobieństwem, przy osiągnięciu przez pojedyńczo
fosforylowany składnik RRRP pewnego poziomu aktywności, nastąpi aktywacja podwójnie
fosforylowanego składnika RRRPP . Znając poziom aktywności tego drugiego, tzn. znając
stałą CH,2, możemy weryfikować formułę 3.30 dla róznych wartości stałej CH,1. Intuicyjnie
szukamy w ten sposób “masy krytycznej”, którą musi przekroczyć ilość populacji RRRP , aby
nastąpiła aktywacja populacji RRRPP .
Aby otrzymać wykresy zmiany stężenia w czasie populacji Sn (takie wykresy są stan-

dardowo analizowane w przypadku równań kinetycznych) można posłużyć się mechanizmem
nagród. Mając zdefiniowane w modelu nagrody stanowe deklaracją

rewards

true : xn · C
endrewards,

gdzie zmienna stanowa xn i stała C są określone tak jak dla translacji opisanej w części 3.4.2,
używamy prostej formuły nagród

R=?(I = T )

ze zmiennym T . Stężenie w stanie stacjonarnym uzyskujemy wtedy formułą

R=?(S).

Co więcej przez weryfikację formuły

S=?(xn = K),

dla 0 ¬ K ¬ D, przeskalowując zbiór argumentów przez C, otrzymujemy rozkład prawdo-
podobieństwa stężenia populacji Sn w stanie stacjonarnym. Dodatkowo, weryfikując formuły
CSL możemy również sprawdzać ich wyniki dla zmieniających się warunków początkowych
oraz stałych szybkości reakcji (odpowiedniki szukania róznych rozwiązań stabilnych oraz bi-
furkacji – technik stosowanych w przypadku równań kientycznych).

3.5. Techniki analizy modeli szlaków sygnałowych

Każde ze wspomnianych środowisk modelowania i analizy układów reakcji biochemicznych
(matematyczna reprezentacja wraz z metodami wnioskowania oraz narzędziami) ma swoje
zalety i wady. Ważne jest aby je zrozumieć, by móc dobrać odpowiednią reprezentację do
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konkretnego eksperymentu. Istotne jest posiadanie opisu modelu w języku wyższego poziomu,
dzięki czemu można łatwo zmieniać owe środowiska, w zależności od ich możliwości i od
naszych potrzeb.
Techniki analizy możemy podzielić na trzy podstawowe: analizę strukturalną, analizę ilo-

ściową oraz symulacje. Analiza strukturalna odnosi się do własności modelu niezależnych od
konkretnych wartości parametrów. W przypadku łańcuchów Markowa wystarczy nam infor-
macja o dodatnich intensywnościach, aby móc analizować jego strukturę klas oraz skończoność
przestrzeni stanów, na podstawie łańcucha włożonego. Odpowiednikiem w stochastycznych
sieciach Petriego jest badanie ograniczoności na podstawie sieci bez informacji o funkcji in-
tensywności. Dla algebry procesów PEPA, w zakresie analizy strukturalnej, wspominaliśmy
o ograniczonej formie gwarantującej, że system ma skończenie wiele stanów oraz o komponen-
tach cyklicznych (warunek konieczny ergodyczności klasy w opisywanym CTHMC). W przy-
padku równań kinetycznych odpowiednikiem analizy strukturalnej jest szukanie rozwiązań
analitycznych.
Analiza ilościowa dotyczy uzyskiwania informacji o dokładnych lub przybliżonych war-

tościach pomiarów związanych z modelem. O rozwiązaniach numerycznych dla równań róż-
niczkowych zwyczajnych (np. metoda Runge–Kutta) możemy myśleć jak o tego typu ana-
lizie. Podstawowym narzędziem w przypadku łańcuchów Markowa są równania Chapmana–
Kołomogorowa i związane z nimi równania globalnej równowagi oraz techniki algebry liniowej
(np. metoda uniformizacji). Bezpośrednio związana z równaniami Chapmana–Kołomogorowa,
aczkolwiek odmienna koncepcyjnie, jest metoda probabilistycznej weryfikacji modelowej wła-
sności wyrażanych w stochastycznej logice temporalnej. Jeszcze inną techniką analizy stocha-
stycznych modeli szlaków sygnałowych jest badanie silnej równoważności pomiędzy kompo-
nentami algebry procesów PEPA. Zauważmy jednak, że przy podejściu, w którym reakcjom
przypisujemy unikalne, w obrębie całego systemu, nazwy (tak dla translacji opisanej równa-
niami 3.22), 11 technika ta nie ma zastosowania (wystarczy standardowy izomorfizm). Bar-
dziej przydatna byłaby w takim przypadku pierwotna dla silnej równoważności tzw. lumping
equivalence, która nie patrzy na etykiety akcji.
Wymienione metody są dokładne, tzn. uwzględniają wszystkie możliwe trajektorie łańcu-

cha Markowa. Szczególnym przypadkiem analizy ilościowej, który rozpatruje tylko pojedyń-
cze trajektorie są symulacje stochastyczne. Jest to bardzo efektywna metoda analizy dużych
łańcuchów Markowa, gdzie techniki algebry liniowej są kosztowne pamięciowo i czasowo.
Symulacje co prawda nie dają dokładnej probabilistycznej informacji o modelu, ale pozwa-
lają takową oszacować poprzez wykorzystanie metod Monte–Carlo. Stochastyczne symulacje
Monte–Carlo, wymagają jednak kwadratowej liczby przebiegów w stosunku do odwrotno-
ści porządanej dokładności wyników. Dodatkowo, w ”sztywnych” systemach (tzn. takich,
w których istnieją conajmniej dwie różne skale czasowe dla zmian ilości populacji molekuł)
własności stacjonarnych nie da się uzyskać poprzez symulacje ([KNP+06]).
Przy porównywaniu metody analizy ilościowej oprócz złożoności obliczeniowej i pamię-

ciowej, trzeba uwzględnić także numeryczną stabilność. Możliwość pojawienia się błędów
numerycznych wymaga od badającego dany model dodatkowego wysiłku intelektulnego przy
interpretacji wyników. Przykładowo wiadomo, że analiza rozkładów chwilowych CTHMC
przez proste równania Chapmana–Kołomogorowa (rów. 3.3) z użyciem metod dla równań
różniczkowych jest niestabilna numerycznie ([Ste94]; por. rów. 3.5). Nota bene, analiza roz-
kładów chwilowych ma większy koszt niż analiza rozkładu stacjonarnego (por. rów. 3.6).
Ważną cechą każdej z reprezentacji i związanych z nią metod analizy jest ekspresywność,

11Możemy spokojnie założyć, że istotnie różniące się wejściem i/lub wyjściem reakcje biochemiczne mają
różne nazwy.
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tzn. jakie własności można badać i dla jakiej klasy modeli. Zaletą podejścia wysokopoziomo-
wego (SPN, PEPA, PRISM), w którym miejsca/komponenty/moduły reprezentują populacje
molekuł, jest możliwość łatwej manipulacji definicją systemu (z punktu widzenia populacji).
W przypadku modelu zdefiniowanego bezpośrednio jako równania kinetyczne jest to uciąż-
liwe, nie wspominając o łańcuchach Markowa. Zauważmy również, że posiadając w modelu
informacje o wejściu i wyjściu reakcji oraz o stałych prędkości/intensywności reakcji od-
powiedni układ ODE możemy wygenerować automatycznie. Równania kinetyczne, a także
symulacje stochastyczne, dobrze uzupełniają opisywane w tej pracy modele stochastyczne
wraz z dokładnymi metodami analizy, gdyż można stosować je do modeli, które generują
CTHMC o dużej liczbie stanów (por. tab. 3.5). Co więcej, dla prostych systemów sieci reak-
cji rozwiązania numeryczne równań kinetycznych mogą być użyte do otrzymania rozwiązań
analitycznych ([KNP+06]). Z drugiej strony jednak równania kinetyczne są ograniczone do
przypadków gdzie liczby molekuł populacji są duże (tzn. ciągła abstrakcja ilości jest uzasad-
niona). Tak jak pisaliśmy na początku wybór nie ogranicza się do wskazania jednej, najlepszej
reprezentacji modelu, tylko do wskazania reprezentacji odpowiedniej dla konkrentego modelu
i eksperymentu, który chcemy przeprowadzić.
W dalszych częściach wspomnimy krótko dostępne narzędzia oraz jeszcze jeden język

opisu modeli układów reakcji biochemicznych – standard SBML. Na koniec przyjrzymy się
bliżej zjawisku “eksplozji przestrzeni stanów” dla modeli pętli oraz kaskady fosforylacji.

3.5.1. Dostępne narzędzia

Dla każdej z przedstawionych w pracy reprezentacji reakcji biochemicznych dostępne są na-
rzędzia do analizy. W przypadku równań kinetycznych wybór jest duży – my używaliśmy
pakietu do programu MATLAB, opisanego w pracy [ScJ06], ze względu na fakt, iż wspiera
ono standard SBML (zob. część 3.5.2). Dla sieci Petriego nie używaliśmy żadnego progra-
mu. Jednym z bardziej popopularnych jest program Möbius ([Möbius]). PRISM jest sam
w sobie mocno rozbudowanym narzędziem ([KNP02], [HKNP06]). W przypadku algebry pro-
cesów PEPA domyślnym narzędziem jest PEPA Workbench ([GHi94]). Ma ono jednak bardzo
skromną funkcjonalność w porówaniu z innymi narzędziami. Modele w (ograniczonej) postaci
algebry PEPA są akceptowane również przez narzędzia PRISM oraz Möbius.

3.5.2. Standaryzacja języków modelowania – SBML

W związku z dużą liczbą programów przeznaczonych do modelowania dynamiki sieci reakcji
biochemicznych, zaistniała potrzeba ujednolicenia formatu używanych danych. Zaprojekto-
wany został standard SBML (ang. Systems Biology Markup Language; [SBML]) oparty na
języku XML. Dzięki temu społeczność biologii systemów może w łatwy sposób dzielić się
modelami, przekształcać je oraz analizować. Obecnie standard SBML jest wspierany przez
ponad 100 narzędzi służących do analizy układów reakcji biochemicznych, m.in. przez pakiet
opisany w pracy [ScJ06].
Modele opisane w języku SBML składają się z komponentów, którymi mogą być popu-

lacje molekuł, reakcje, parametry, przedziały (np. komórka, jądro komórkowe) oraz definicje
jednostek. Dla wyrażeń matematycznych, definiujących np. prędkości reakcji, używany jest
standard MathML.
Standard SBML jest formalnie zdefiniowanym językiem wysokiego poziomu, dedykowa-

nym specjalnie do obisu układów reakcji biochemicznych. Różnica pomiędzy nim a opisy-
wanymi w tej pracy stochastycznymi reprezentacjami polega na tym, że SBML nie jest sto-
warzyszony z żadną konkretną semantyką ani metodami analizy. Jest jeszcze jeden poziom
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wyżej i docelowo służy wymianie danych o sieciach reakcji.
Na płycie, zawierającej prace, załączone są wszystkie modele pętli oraz kaskady fosfory-

lacji, opisane w części 1.4, w formacie SBML (zob. dodatek A).

3.5.3. Rozmiar modeli zdyskretyzowanych stężeń – eksplozja stanów

W systemach opisujących CTHMC, posiadających kompozycjonalną strukturę, pojawia sie
zjawisko zwane potocznie eksplozją przestrzeni stanów. Polega ona na wykladniczym wzro-
ście liczby stanów systemu w zależności od liczby składowych. W przypadku stochastycznych
modeli reakcji biochemicznych o kompozycjonalnej strukturze świadczy postać przestrzeni
stanów w formie N–wymiarowych wektorów oraz zależna od tej postaci funkcja intensywno-
ści (rów. 2.23, rów. 2.34). Dla modeli zdyskretyzowanych stężeń liczba stanów “eksploduje”
również w zależności od stałej liczby przedziałów dyskretyzacji. Porównanie rozmiarów załą-
czonych modeli pętli i kaskady fosforylacji zawiera tabela 3.5.

Model l.m. l.a.
Smax=1 Smax=6

D=1 D=6 D=12 D=24

Pętla fosf. 6 6
4 s 24 s 99 s 525 s
6 p 66 p 378 p 2 410 p

Podwójna pętla fosf. 9 12
7 s 277 s 4 145 s 105 450 s
12 p 1 212 p 26 910 p 891 270 p

Kaskada fosf. 16 18
43 s 3 453 s 150 058 s 14 111 395 s
156 p 23 610 p 1 422 462 p 169 816 308 p

Kaskada fosf. z inhibicją 17 20
53 s 7 459 s 512 844 s

—
197 p 57 440 p 5 499 814 p

Kaskada fosf.
z inhibitorem

21 28
82 s 36 878 s 6 390 946 s

—
342 p 341 131 p 84 918 401 p

Kaskada fosf.
z inhibicją i inhibitorem

22 30
102 s 82 064 s

— —
436 p 835 583 p

Kaskada fosf.
z podwójną fosforylacją

22 30
118 s 173 348 s

— —
468 p 1 548 216 p

Kaskada fosf. z inhibicją
i podwójną fosforylacją

23 32
135 s 321 325 s

— —
541 p 3 076 105 p

Tabela 3.5: Porównanie rozmiarów zdyskretyzowanych modeli pętli i kaskady fosforylacji. Skróty
l.m. i l.a. oznaczają odpowiednio liczbę modułów i liczbę akcji w modelu. Dla każdego z modeli
podana jest zarówno liczba stanów (s) jak i przejść (p) – niezerowych i nie z przekątnej wartości
w macierzy intensywności opisywanego łańcucha Markowa.

Równie poważnym problemem co eksplozja przestrzeni stanów względem liczby modułów
jest eksplozja względem liczby przedziałów dyskretyzacji. Rozmiar modeli kaskady fosfory-
lacji rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem stałej D. W efekcie jeżeli iloraz największego
i najmniejszego początkowego, niezerowego stężenia składników jest znaczny (wystarczy jeden
rząd wielkości różnicy) to rozmiar modelu praktycznie uniemożliwia analizę na przeciętnym
komputerze osobistym. Jest to konsekwencja tego, iż przy dyskretyzacji powinniśmy odróżnić
od zera wszystkie dodatnie początkowo stężenia (zob. nierówność 2.38). Co więcej powinni-
śmy zachować proporcje początkowych ilości populacji molekuł względem siebie, idealnie nie
tracąc informacji przy zaokrąglaniu (zob. rów. 2.40). Z drugiej strony technika dyskretyzacji
bardzo dobrze się sprawdza w modelach gdzie stężenia są takie same. Taka analiza, z użyciem
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narzędzia PRISM, jest zaprezentowana w pracy [CVGO06]. Przypadkiem szczególnym tego
typu jest model binarny (D = 1), w innej interpretacji: pojedyńcza instancja opisywanego
systemu. Analiza tego wariantu jest przedstawiona w pracy [HKN+06]. Podsumowując, przy
obecnych możliwościach obliczeniowych, technika dyskretyzacji stężeń w celu np. przepro-
wadzenia formalnej i pełnej weryfikacji modelowej, jest ograniczona. Powodem jest bardzo
duża liczba stanów opisywanego łańcucha Markowa, osiągana już przy niewielkich różnicach
w rzędach początkowych ilości składników modelowanej sieci reakcji biochemicznych. Narzę-
dzie PRISM, jak już wspominaliśmy w części 3.4.3, implementuje symboliczne reprezentacje
CTHMC (w postaci MTBDD), które pozwalają operować na większej, niż w przypadku stan-
dardowo stosowanych rzadkich macierzy, przestrzeni stanów, jednak odbywa się to kosztem
czasu wykonania weryfikacji modelowej.
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Dodatek A

Załączniki

A.1. Płyta CD

• mr201090-mgr-inf-praca.pdf
Czytana praca magisterska w wersji elektronicznej.

• mr201090-mgr-inf-modele.zip
Załączone, spakowane modele pętli i kaskady fosforylacji (szczegóły w części A.2).

A.2. Modele

Parametry (stałe szybkości reakcji oraz warunki początkowe) prawie wszystkich załączonych
modeli mniej więcej odpowiadają parametrom modelu z pracy [SEGM02]. Najczęściej są ich
przeskalowaną oraz zmodyfikowaną, zazwyczaj w nierygorystyczny sposób, wersją.

• PEPA\
Modele w fromacie narzędzia PEPA Workbench.

– DPhosphorylation.Reagent.pepa
Model podwójnej pętli fosforylacji.

– Phosphorylation.Pathway.pepa
Model cykli życia pętli fosforylacji.

– Phosphorylation.Pathway.NoPassive.pepa
Model cykli życia pętli fosforylacji bez pasywnych intensywności synchronizacji.

– Phosphorylation.Pathway.PRISM.pepa
Model cykli życia pętli fosforylacji dostosowany do akceptacji przez narzędzie
PRISM.

– Phosphorylation.Reagent.pepa
Model pętli fosforylacji.

– Phosphorylation.Reagent.NoPassive.pepa
Model pętli fosforylacji bez pasywnych intensywności synchronizacji.

– Phosphorylation.Reagent.PRISM.pepa
Model pętli fosforylacji dostosowany do akceptacji przez narzędzie PRISM.

• PRISM\
Modele w formacie narzędzia PRISM.
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– DPhosphorylation.sm
Model podwójnej pętli fosforylacji.

– Phosphorylation.sm
Model pętli fosforylacji.

– Phosphorylation.Pathway.sm
Model cykli życia pętli fosforylacji.

– TripleCascade.sm
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji.

– TripleCascadeDPhosphorylation.sm
Model potrójnej kaskady fosforylacji z podwójnymi pętlami na 2gim i 3cim pozio-
mie.

– TripleCascadeDPhosphorylation SchoeberlParamsScaledUnproportional.sm
Model potrójnej kaskady fosforylacji z podwójnymi pętlami na 2gim i 3cim po-
ziomie. Parametry modelu są przeskalowanymi parametrami z pracy [SEGM02].
Początkowe stężenia populacji molekuł również nie odpowiadają oryginalnym war-
tościom – są tego samego rzędu.

– TripleCascadeInhibition.sm
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji z negatywnym sprzęże-
niem zwrotnym (inhibicją).

– TripleCascadeInhibitionDPhosphorylation.sm
Model potrójnej kaskady fosforylacji z negatywnym sprzężeniem zwrotnym (inhi-
bicją) i z podwójnymi pętlami na 2gim i 3cim poziomie.

– TripleCascadeInhibitionInhibitor.sm
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji z negatywnym sprzęże-
niem zwrotnym (inhibicją) i inhibitorem na 2gim poziomie.

– TripleCascadeInhibitor.sm
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji z inhibitorem na 2gim
poziomie.

• SBML\
Modele w standardzie SBML.

– DPhosphorylation.xml
Model podwójnej pętli fosforylacji.

– DPhosphorylationOrd.xml
Model podwójnej pętli fosforylacji, z rozróżnianiem kolejności fosforylacji (residu-
uów).

– EnzymaticReaction.xml
Model reakcji enzymatycznej.

– Phosphorylation.xml
Model pętli fosforylacji.

– TripleCascade.xml
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji.

– TripleCascadeDPhosphorylation.xml
Model potrójnej kaskady fosforylacji z podwójnymi pętlami na 2gim i 3cim pozio-
mie.
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– TripleCascadeDPhosphorylation SchoeberlParams.xml
Model potrójnej kaskady fosforylacji z podwójnymi pętlami na 2gim i 3cim pozio-
mie. Parametry modelu są wzięte z pracy [SEGM02].

– TripleCascadeDPhosphorylation SchoeberlParamsScaledUnproportional.xml
Model potrójnej kaskady fosforylacji z podwójnymi pętlami na 2gim i 3cim po-
ziomie. Parametry modelu są przeskalowanymi parametrami z pracy [SEGM02].
Początkowe stężenia populacji molekuł również nie odpowiadają oryginalnym war-
tościom – są tego samego rzędu.

– TripleCascadeDPhosphorylationOrd.xml
Model potrójnej kaskady fosforylacji z podwójnymi pętlami na 2gim i 3cim pozio-
mie, z rozróżnianiem kolejności fosforylacji (residuuów).

– TripleCascadeInhibition.xml
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji z negatywnym sprzęże-
niem zwrotnym (inhibicją).

– TripleCascadeInhibition GilbertOscillator.xml
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji z negatywnym sprzęże-
niem zwrotnym (inhibicją), otrzymany od [GiO06]. Parametry są generyczne, do-
brane tak by model oscylował.

– TripleCascadeInhibitionDPhosphorylation.xml
Model potrójnej kaskady fosforylacji z negatywnym sprzężeniem zwrotnym (inhi-
bicją) i z podwójnymi pętlami na 2gim i 3cim poziomie.

– TripleCascadeInhibitionInhibitor.xml
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji z negatywnym sprzęże-
niem zwrotnym (inhibicją) i inhibitorem na 2gim poziomie.

– TripleCascadeInhibitor.xml
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji z inhibitorem na 2gim
poziomie.

– TripleCascadeInhibitor Gilbert.xml
Model potrójnej kaskady pojedyńczych pętli fosforylacji z inhibitorem na 2gim
poziomie, otrzymany od [GiO06] (niezmienione parametry).
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