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Obliczenia DNA (z ang. DNA computing) są nowatorską dziedziną nauki, leżącą na 

pograniczu informatyki i biologii molekularnej. Przedmiotem jej badań są komputery 

biomolekularne, które w przyszłości mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych systemów 

komputerowych. Mają one ogromny potencjał ze względu na masowość i równoległość 

obliczeń. Narzędziem, wykorzystywanym do rozwiązywania problemów algorytmicznych, 

matematycznych czy logicznych, są tu łańcuchy DNA, a same obliczenia przeprowadzane są 

w odpowiednich warunkach laboratoryjnych za pomocą operacji biochemicznych. Siła tych 

obliczeń nie tkwi w ich prędkości a w masowej równoległości operacji, dzięki czemu 

problemy o naprawdę dużej złożoności mogą być rozwiązywane przy sensownych 

ograniczeniach czasowych [15], [20], [32]. Komputer DNA (rozumiany jako odpowiednio 

dobrany zbiór molekuł i enzymów reagujących w określonych warunkach laboratoryjnych) 

jest też najmniejszym modelem komputera jaki udało się dotąd zaprojektować [41]. Jednym 

z kierunków w tej dziedzinie jest implementacja systemów wnioskujących znanych z logiki 

matematycznej. Prezentowana praca dotyczy tego tematu. 

Najprostszym systemem formalnym logiki matematycznej jest klasyczny rachunek zdań. 

Bada on zbiór zdań elementarnych (zwanych atomowymi), które mogą przyjmować tylko 

dwie wartości: prawdy lub fałszu, oraz powstający z nich (za pomocą spójników logicznych) 

zbiór zdań złożonych. W otaczającym nas świecie często spotykamy się z następującym 

problemem: dany jest układ skończony zdań złożonych A (mogą to być dowolne zdania, 

niekoniecznie tautologie). Traktujemy je jako specyficzne aksjomaty czyli zdania, które 

uznajemy w danym układzie za prawdziwe. Wówczas dla dowolnego zdania p pytamy czy 

wynika ono z A za pomocą reguł wnioskowania, czyli czy p jest konsekwencją zdań z A [7]. 

Realizacja rozwiązania tego problemu za pomocą łańcuchów DNA i operacji na nich jest 

głównym celem tej pracy. 

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) to polimer czyli substancja chemiczna składająca się 

z wielokrotnie powtórzonych jednostek, którego elementami są deoksyrybonukleotydy, 

w skrócie nazywane nukleotydami. Struktura DNA została odkryta w 1953 roku przez Jamesa 

Watsona i Francisa Cricka [47]. Zaproponowany model budowy został potwierdzony 

wieloma późniejszymi badaniami w tym również związanymi bezpośrednio z obliczeniami 

wykorzystującymi DNA [11], [20]. Każdy nukleotyd zbudowany jest z reszty cukrowej 

(deoksyrybozy), grupy fosforanowej i jednej z czterech zasad azotowych: adeniny, guaniny, 

cytozyny i tyminy. Ponieważ głównym nośnikiem informacji są właśnie zasady azotowe, 

nazwy czterech możliwych do uzyskania nukleotydów pochodzą od pierwszych liter nazw 

zasad: A, G, C i T. W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy, w których 
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początek pierwszego łączy się z końcem drugiego. Owijają się one wokół wspólnej osi 

i tworzą prawoskrętną podwójną helisę. Zasady skierowane są do wnętrza i tworzą 

odpowiednie pary komplementarne – adenina łączy się zawsze z tyminą (dwa wiązania 

wodorowe), a cytozyna z guaniną (trzy wiązania wodorowe). Nie istnieją inne możliwości 

połączenia się nukleotydów. Łańcuchy biegną antyrównolegle, dzięki czemu znając jeden 

łańcuch możemy bez problemu odtworzyć drugi – działa tu zasada komplementarności 

Watsona-Cricka [47]. Łańcuch DNA wykazuje polarność (czyli nierównomierne rozłożenie 

cząstkowych ładunków elektrycznych, dzięki czemu molekuła jest dipolem elektrycznym). 

Jeden z końców ma grupę 5’-OH, a drugi 3’-OH. Przyjmuje się, że niezwiązana grupa 5’-OH 

jest ulokowana po lewej stronie zapisu (oznaczana skrótowo 5’), a grupa 3’-OH po prawej 

(oznaczana 3’). Wewnątrz pojedynczego łańcucha nukleotydy łączą się ze sobą za pomocą 

silnych wiązań fosfodiestrowych. Wyróżniamy następujące podstawowe operacje 

laboratoryjnego działania na DNA: łączenie się łańcuchów komplementarnych (ligacja), 

cięcie za pomocą odpowiednich enzymów restrykcyjnych (restryktacja), kopiowanie 

łańcuchów (replikacja), rozdzielanie komplementarnych nici (denaturacja), laboratoryjne 

uzyskiwanie łańcucha o dowolnej sekwencji zasad (synteza), sortowanie molekuł według ich 

długości (elektroforeza). W rozprawie operacje te zostały omówione szczegółowo wraz z 

ilustrującymi ich działanie rysunkami i przykładami. 

Historia obliczeń DNA sięga roku 1994, kiedy to Leonard Adleman (jeden ze 

współtwórców systemu kryptograficznego RSA) jako pierwszy zademonstrował możliwość 

rozwiązania problemu drogi Hamiltona w grafie (dla siedmiu wierzchołków) za pomocą 

łańcuchów DNA [1]. Zagadnienie to polega na rozstrzygnięciu czy w grafie skierowanym 

istnieje droga przechodząca przez wszystkie jego wierzchołki (przez każdy z nich tylko raz). 

Problem ten jest problemem NP-zupełnym, o którym nie wiadomo czy jego rozwiązanie 

można znaleźć w czasie wielomianowym. Wzorem Adlemana pojawiło się wiele kolejnych 

koncepcji rozwiązania innych problemów informatycznych, zarówno w formie teoretycznych 

rozważań jak i implementacji laboratoryjnych, między innymi [14], [54]. Trochę inną gałęzią 

obliczeń DNA stały się implementacje teoretycznych modeli maszyn obliczeniowych, 

w szczególności implementacje konkretnych modeli automatów, zapoczątkowane w 2001 

roku przez grupę naukowców z Instytutu Weizmanna w Izraelu (Yaakov Benenson, Ehud 

Shapiro i inni). W pierwszej ich pracy został przedstawiony model dwustanowego, 

niedeterministycznego, programowalnego automatu skończonego o dwuelementowym 

alfabecie, zbudowanego z łańcuchów DNA oraz jednego enzymu restrykcyjnego [2]. Po raz 

pierwszy przedstawiona została idea splatania czyli naprzemiennego cięcia i łączenia się 

łańcuchów DNA, reprezentujących poszczególne elementy automatu. Koncepcja była 

rozszerzana wielokrotnie, zarówno przez samych autorów [3], [4], [5] jak i innych [40], [44], 

gdzie przedstawiono ideę rozszerzenia do maszyny 3-stanowej. Ważna praca w tej dziedzinie, 

przedstawiająca laboratoryjną implementację takiej maszyny wykorzystującej jednocześnie 

dwa enzymy restrykcyjne i rozszerzającą jej możliwości do 6 stanów została przedstawiona 

w [12] oraz dalej rozwijana w [35], [36], [37]. Pojawiły się także koncepcje przedstawienia za 

pomocą DNA automatu ze stosem [6], [13] czy nawet maszyny Turinga [31] (w tym ostatnim 

przypadku system nie jest autonomiczny czyli wymaga ciągłej ingerencji laboranta podczas 

przeprowadzania obliczeń, co niestety przeczy zalecie szybkości i masowej równoległości). 
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Zatem temat molekularnej implementacji pojedynczego modelu o mocy obliczeniowej 

analogicznej do klasycznych komputerów jest wciąż otwarty. 

Kolejną gałęzią obliczeń DNA są systemy oparte o zagadnienia związane z matematyką, 

szczególnie logiką matematyczną. Pierwsza praca, dotycząca implementacji bramek 

logicznych za pomocą DNA, została przedstawiona przez Mitsunori Ogiharę i Animesha 

Raya w 1997 roku [18]. Autorzy udowodnili, że za pomocą DNA można przedstawić 

standardowy model przetwarzania informacji w informatyce, czyli model sieci logicznych. 

Wiele prac (między innymi [43], [44]), dotyczyło implementacji prostych systemów 

wnioskujących (zgodnych z przedstawionym wcześniej problemem „czy dowolne zdanie p 

jest konsekwencją skończonego zbioru zdań złożonych A, których prawdziwość 

przyjmujemy?”), które stanowią temat przewodni mojej pracy naukowej. Pierwsze kroki w tej 

dziedzinie wykonał Olgierd Unold i Maciej Troć w roku 2001 [42], publikując teoretyczny 

model systemu splatania, który wykorzystuje wcześniejsze koncepcje przedstawione w 

pracach Shapiro i Benensona [2], [3]. Podobny model, ale tym razem poparty 

doświadczeniami laboratoryjnymi, został zaproponowany przez zespół badawczy Ehuda 

Shapiro w roku 2009 [22]. Żaden ze wspomnianych powyżej systemów nie zawiera jednak 

kompletnej implementacji wnioskowania z użyciem praw klasycznego rachunku zdań. 

Większość z tych systemów używa wyłącznie zdań atomowych np. p, q, r, nie przewidując 

możliwości kodowania ich zaprzeczeń np. p, q, r [22], [42]. Dlatego głównym celem 

opracowania nowego systemu wnioskującego było zebranie zalet wszystkich dotychczas 

istniejących modeli oraz wyeliminowanie wad, które zawierają. 

Jedną z głównych inspiracji, na bazie której powstała nowa koncepcja molekularnego 

systemu wnioskującego, przedstawiona została w pracy Olgierda Unolda i Macieja Trocia 

„Biomolekularne modele obliczeniowe” wydanej w 2005 roku na łamach czasopisma 

Inżynieria Komputerowa [42]. W pracy tej zawarto trzy różne modele obliczeń: rozszerzenie 

automatu skończenie-stanowego, ideę obliczania wartości funkcji logicznych w postaci 

kanonicznej oraz prosty model wnioskowania. Drugą, bardzo ważną inspiracją jest system 

wnioskowania zaprezentowany w pracy Ehuda Shapiro, Shai Kaplana i Toma Rana 

„Molecular implementation of simple logic program”, wydanej w 2009 przez Nature 

Nanotechnologies [22]. W pracy tej zawarto dwie koncepcje systemu wnioskującego, 

różniące się od siebie kolejnością przeprowadzania obliczeń. Obie opierają się na modelu 

splatania, czyli naprzemiennych łączeniach i cięciach molekuł. Badania zostały poparte 

doświadczeniami laboratoryjnymi. Obie wymienione prace [22], [42], stanowiące bardzo 

dobre odniesienie do nowego systemu wnioskującego, zostały również szczegółowo 

omówione w rozprawie doktorskiej. 

Podstawowe modele obliczeń za pomocą DNA to: model filtrowania (wykorzystujący 

wyłącznie łączenie się komplementarnych molekuł ze sobą, zapoczątkowany pracą Leonarda 

Adlemana [1]); model splatania (wykorzystujący naprzemienne działanie enzymu ligazy oraz 

enzymu restrykcyjnego, opisany po raz pierwszy w roku 1987 przez Toma Heada [8], 

a następnie rozwinięty przez zespół badawczy Yaakova Benensona w roku 2001 [2]). Zostały 

one szczegółowo omówione, włącznie z przykładami. Oprócz wspomnianych już prac 

z dziedziny obliczeń biomolekularnych oraz prac mających największy wpływ na powstanie 

nowej koncepcji systemu wnioskującego, w rozprawie zostało przedstawionych też wiele 
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innych artykułów i koncepcji wiążących obliczenia DNA z logiką matematyczną. Za istotne 

należy uznać prace grupy badawczej prof. dr hab. inż. Jana Mulawki [16], [17], [48], [49], 

[50], [51], [52], [53], prace dotyczące wykorzystania modelu DSD czyli przemieszczenia nici 

DNA (z ang. DNA strand displacement) [10], [19], [21], [23], [24], [25], [33], [45], [46], [55] 

i inne [9], [34], [38]. 

Omawiany w rozprawie model systemu wnioskującego, który jest najważniejszym jej 

elementem, oparty jest o wspomniany już model komputera DNA – system splatania, 

wykorzystujący naprzemienne cięcie i łączenie się ze sobą komplementarnych łańcuchów. 

Używa on enzymu ligazy jako katalizatora reakcji łączenia się oraz enzymu restrykcyjnego 

BbvI, który rozpoznaje konkretny ciąg nukleotydów 5’-GCAGC-3’ i rozcina molekułę w 

odległości 8 (na dolnej nici) i 12 (na górnej nici) nukleotydów od wspomnianej sekwencji 

rozpoznawalnej, pozostawiając zawsze lepkie końce o długości 4 na nici 3’-5’ (patrząc 

w kierunku cięcia). 

Jako podstawowy zbiór aksjomatów przyjmujemy dowolny zbiór zdań logicznych, 

zapisanych w koniunkcyjnej postaci normalnej. Oznacza to, że każde takie zdanie A jest 

koniunkcją dowolnej skończonej liczby klauzul B1, B2, …, Bn, czyli: 

A    B1  …  Bn, 

gdzie dla każdego k  <1, …, n>, każda z nich jest alternatywą dowolnej skończonej liczby 

literałów, czyli: 

k<1..n>   Bk  b1,k  …  bm,k, 

gdzie literał jest pojedynczą zmienną zdaniową lub jej negacją [39]. W szczególnych 

przypadkach indeksy m oraz n mogą wynosić 1. Jeżeli dla danego k, wartość m wynosi 1, to 

taką klauzulę Bk nazywamy klauzulą faktu (jest to w rzeczywistości pojedynczy literał).  

W omawianym systemie wnioskowania każdy literał reprezentowany jest przez unikalną 

sekwencję czterech nukleotydów (a jego negacja przez sekwencję nukleotydów 

komplementarnych do tej czwórki), a każdą z klauzul Bi będziemy kodować za pomocą 

pojedynczej molekuły, której częścią będą czwórki reprezentujące odpowiednie literały. 

Szczególnym przypadkiem są tutaj klauzule faktu, których kodowanie różni się od kodowania 

pozostałych klauzul. Każdej z nich odpowiada dokładnie jedna molekuła zawierająca 

sekwencję rozpoznawalną przez enzym restrykcyjny BbvI, zatem to właśnie one są 

odpowiedzialne za właściwy proces wnioskowania. Samo wnioskowanie odbywa się na 

podstawie zapisanych w koniunkcyjnej postaci normalnej aksjomatów początkowych, 

zakodowanych molekularnie według określonego schematu (przedstawionego i szczegółowo 

omówionego w rozprawie). Aby wnioskowanie przebiegało poprawnie, oprócz 

zakodowanych odpowiednio klauzul, niezbędne jest umieszczenie w probówce także 

molekuły terminalnej, która uczestniczy w większości reakcji. Następnym elementem 

wnioskowania są zapytania, również zapisane w postaci molekuł DNA. Możemy zadawać 

pytania o istnienie w systemie dowolnej klauzuli faktu, zarówno takiej która znajdowała się 

w pierwotnym zbiorze aksjomatów jak i takiej, która mogła zostać wyprowadzona podczas 

wnioskowania. Pojedyncze zapytanie może dotyczyć też koniunkcji kilku faktów bądź ich 

alternatywy, jeżeli użyjemy do jego zapisania więcej molekuł (jedna molekuła reprezentuje 
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jeden składnik alternatywy), a nawet dowolnego zdania, zapisanego w dysjunkcyjnej postaci 

normalnej (odwrotnej względem koniunkcyjnej postaci normalnej czyli składającej się 

z koniunkcji rozdzielonych alternatywami). Podczas reakcji wnioskowania w jednej 

probówce możemy zadać większą liczbę zapytań i otrzymać osobne odpowiedzi dla każdego 

z nich. 

Wprowadzenie do systemu spójnika negacji (co jest zasadniczą zmianą względem 

systemów [22], [42]) jest dużą zaletą, ale niesie też ze sobą konieczność rozpatrzenia sytuacji 

pojawienia się w tej samej probówce przeciwnych sobie faktów (np. p oraz p). Omawiany 

system rozpoznaje taką sytuację i w odpowiedni sposób taką ewentualność sygnalizuje. Ze 

względu na komplementarność unikalnych czwórek reprezentujących literały o przeciwnych 

wartościach tego samego zdania atomowego, w przypadku pojawienia się ich w tej samej 

próbówce nastąpi między nimi reakcja, którą nazywam reakcją wykrycia sprzeczności. 

Katalizatorem tej reakcji jest cząsteczka terminalna, ta sama która bierze udział w reakcjach 

wnioskowania. Z matematycznego punktu widzenia, jeżeli w danym systemie logicznym 

pojawią się zaprzeczające sobie fakty, to możemy z niego wywnioskować dowolne zdanie 

logiczne – w takiej sytuacji odpowiedź o pojawieniu się sprzeczności, możemy potraktować 

jako pozytywną na wszystkie zadane pytania. 

Przedstawiony w pracy system wnioskowania jest w pełni autonomiczny (wymaga udziału 

laboranta wyłącznie w celu przygotowania molekuł i odczytania odpowiedzi), a jego działanie 

(po sprowadzeniu aksjomatów wejściowych do koniunkcyjnej postaci normalnej, a zapytań 

do dysjunkcyjnej postaci normalnej) składa się z trzech podstawowych kroków: 

1. Kodowanie aksjomatów wejściowych oraz zapytań za pomocą odpowiednich 

molekuł DNA według ustalonego i przedstawionego w pracy schematu. 

2. Przeprowadzenie reakcji w probówce w sposób autonomiczny: poszukiwanie 

sprzeczności, poszerzanie bazy wiedzy zgodnie z regułami wnioskowania modus 

ponens i modus tollens, znajdowanie odpowiedzi na zadane pytania. 

3. Odczytanie wyników za pomocą elektroforezy w żelu, co kończy proces. 

Odpowiedź twierdzącą rozpoznajemy poprzez pojawienie się w probówce molekuły 

o konkretnej długości, odpowiadającej danemu zapytaniu i bez lepkich końców. Brak 

odpowiedzi systemu oznacza informację, że podanego wniosku nie udało się wyprowadzić na 

podstawie danych aksjomatów początkowych. 

Taki system uwzględnia większość praw klasycznego rachunku zdań w sposób 

automatyczny i dokonuje zgodnego z nimi wnioskowania. Szczegółowo omówione zostały: 

podwójne zaprzeczenie, reguła kontrapozycji, prawa de Morgana oraz przechodniość 

implikacji. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące niektórych sytuacji, które wymagają 

specjalnego przygotowania – zostały one przedstawione w pracy wraz z ich możliwymi 

rozwiązaniami. Oprócz dokładnej analizy ograniczeń, opisane zostały również modyfikacje, 

rozszerzenia i dodatkowe zastosowania systemu, a mianowicie: obliczanie wartości funkcji 

logicznych, częściowe rozwiązanie problemu SAT, wykorzystanie metody dowodu 

nie-wprost jako alternatywnego sposobu dowodzenia, a także szczegółowa analiza 

zwiększenia możliwości systemu w związku z potencjalnym odkryciem nowych, nieznanych 

dotąd enzymów restrykcyjnych. 
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W porównaniu z zaprezentowanymi przez inne grupy badawcze wcześniejszymi 

koncepcjami, można powiedzieć, że ta zdecydowanie rozszerza ich możliwości, a przede 

wszystkim: 

- wprowadza pojęcie negacji, 

- aksjomaty początkowe, wyciągane wnioski czy zapytania do systemu mogą być 

również w formie koniunkcji, alternatyw czy dowolnego zdania złożonego, 

- w trakcie wnioskowania korzysta z praw klasycznego rachunku zdań, które są 

naturalną konsekwencją wprowadzenia negacji, między innymi regułę kontrapozycji 

czy prawa de Morgana, 

- sygnalizuje o ewentualnym pojawieniu się sprzeczności (czyli równoczesnym 

wystąpieniu dwóch przeciwnych wartości tego samego zdania atomowego) 

niezależnie czy wynikła ona z błędnie dobranych aksjomatów początkowych czy 

powstała w trakcie reakcji w wyniku wnioskowania. 

Zastosowanych zostało też kilka innowacji związanych z budową molekuł: 

- zastosowanie cząsteczek symetrycznych, które pozwalają na wykonanie (zależnie od 

warunków początkowych) różnych przekształceń tej samej molekuły (np. na 

podstawie p, (p  q) wnioskujemy q (modus ponens), podczas gdy na podstawie 

q, (p  q) wnioskujemy p (modus tollens), 

- fragment rozpoznawalny przez enzym restrykcyjny umieszczony został na 

przeciwległych końcach tej samej molekuły, zatem cięcie w obrębie takiej cząsteczki 

może pojawić się z obu jej stron (a w niektórych przypadkach jednocześnie), 

- cząsteczki mogą posiadać lepkie końce dobrane w taki sposób, że są komplementarne 

z samymi sobą i w wyniku połączenia się dwóch takich samych molekuł (oczywiście 

w obrębie jednej probówki wszystkie cząsteczki są zwielokrotnione) „domykają się” 

tworząc cząsteczkę nieposiadającą lepkich końców, która oznacza konkretną 

odpowiedź na zadane pytanie. 

Pierwsze koncepcje i pomysły rozbudowy istniejących systemów wnioskujących pojawiły 

się już na pierwszym roku moich studiów doktoranckich, a po raz pierwszy zostały 

zaprezentowane w roku 2011 jako preprint Uniwersytetu Łódzkiego [26], a następnie wraz z 

pojawianiem się kolejnych ulepszeń i dalszym rozwojem systemu, w kolejnych publikacjach 

zarówno polskich [27], [29] jak i mających zasięg międzynarodowy [28], [30]. Ostatnie lata 

swojej pracy naukowej spędziłem głównie na analizowaniu eksperymentów i staraniem się by 

udało się je fizycznie przeprowadzić, co zaowocowało najbardziej praktycznym rozdziałem 

rozprawy, szczegółowo prezentującym trzy wybrane eksperymenty, a także dołączeniem do 

omawianego systemu i omówieniem koncepcji „biblioteki łańcuchów DNA”, która umożliwia 

wykorzystywanie takich samych łańcuchów DNA dla różnych obliczeń, a co za tym idzie 

znacznie ogranicza koszty pojedynczego doświadczenia laboratoryjnego. Faktyczne 

eksperymenty, mam nadzieję, uda mi się przeprowadzić w przyszłości. W tej pracy natomiast 

znalazła się szczegółowa analiza ich przygotowania i przeprowadzenia każdego z etapów. 

Wszystkie wyszczególnione kroki doświadczeń laboratoryjnych zostały skonsultowane 

i potwierdzone przez specjalistów-genetyków, z którymi współpracuję.  
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