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Streszczenie: Potencjał DNA jako nośnika informacji genetycznej otwiera możliwości jego wykorzys-
tania w informatyce. Pierwsze próby zastosowania DNA w rozwiązaniu problemów matematycznych 
i biomedycznych, w tym znalezienie drogi Hamiltona w grafie czy dawkowania leków w zależności 
od postępów choroby, zakończyły się powodzeniem, co było impulsem dla rozwoju informatyki bio-
molekularnej. Idea stworzenia komputera opartego na DNA jest – obok komputerów kwantowych – al-
ternatywą dla komputerów krzemowych, których możliwości mogą niebawem nie sprostać rosnącym 
potrzebom użytkowników. W swej podstawowej wersji obliczenia z użyciem DNA oparte są na syn-
tezie fragmentów DNA odpowiadających słowom wejścia oraz zastosowaniu enzymu restrykcyjnego, 
dla którego słowa-fragmenty DNA są substratem. Możliwe jest także użycie ligazy DNA i innych 
czynników polepszających reakcję. Działanie enzymu restrykcyjnego na słowo wejściowe i kolejne 
reakcje łączenia i trawienia produkowanych w ten sposób fragmentów DNA, prowadzi do jego prze-
kształcenia w słowo wyjściowe, będące rozwiązaniem problemu. W pracy omówimy zastosowanie 
tych operacji do implementacji formalnych wnioskowań logicznych. 

Słowa kluczowe: komputery DNA, wnioskowanie logiczne, enzymy restrykcyjne

Summary: The potential of DNA as a carrier of genetic information opens the possibility of its appli-
cation in informatics. First attempts of DNA application to solve some mathematical and biomedical 
problems, including the Hamiltonian path problem and drug dosing in dependence of the development 
of a disease, were successfully completed, which stimulated the advent of biomolecular informatics. 
The idea of DNA computing is, apart from the quantum computing, an alternative to silicon-based 
computers, which may not be able to face a growing challenge from users in the near future. In its basic 
form, DNA computing includes a synthesis of DNA oligonucleotides, which correspond to the input 
and application of a restriction enzyme, for which these DNA fragments are substrates. DNA ligase 
and other factors may be include in this procedure to refine it. The action of the restriction enzyme on 
the input DNA molecule and subsequent cleavage and joining reactions led to the production of output 
DNA molecule, being the solution of the problem. In this paper we discuss the application of these 
operations to implement a formal logical inferences.
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WSTĘP

Reakcje biochemiczne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie komórki 
oraz jej reakcje na sygnały przekazywane z zewnątrz są przeprowadzane w zor-
ganizowany sposób według reguł logicznego wnioskowania. Najprostsze wnio-
skowanie logiczne opiera się na regule odrywania zwanej modus ponens. Jeśli po 
pierwsze uznajemy za prawdziwe zdanie w postaci implikacji „jeśli a, to b” (a => 
b) oraz po drugie wiemy, że zaszło zdarzenie (fakt, przesłanka) a, to wnioskujemy 
stąd, że zdarzenie (fakt) b jest też prawdziwe. Wniosek b możemy wówczas za-
stosować do dalszego rozumowania. Przykłady wnioskowania logicznego można 
znaleźć analizując procesy regulacji ekspresji genów. Uznajemy za prawdziwe 
zdanie: „jeśli represor X przyłączy się do sekwencji promotorowej Y to zablo-
kuje proces syntezy mRNA (a => b). Jeśli zatem mamy sekwencję promotorową 
i przyłączone do niej białko represora (a), to z tych dwóch przesłanek wniosku-
jemy: w tej chwili gen jest wyłączony (b). Ostatni fakt może posłużyć do wycią-
gania dalszych wniosków z kolejnych zdań, które uznajemy za prawdziwe jak 
np. „jeśli gen jest wyłączony, to nie powstanie białko kodowane przez ten gen 
i wszelkie próby analizy ilościowej i jakościowej tego białka są niemożliwe”. Tak 
proste rozumowania (wnioskowania logiczne) wykonujemy w życiu bezwiednie, 
nie zastanawiając się nad ukrytą w nich regułą.

Oczywiście nasze przesłanki mogą mieć postać bardziej złożoną. Mogą 
w nich występować spójniki logiczne: „i”, „lub”, „nieprawda, że” (odpowiednio 
„˄”, „˅”, „¬”). Na przykład: „jeśli represor blokuje sekwencję promotorową lub 
polimeraza RNA nie rozpoznaje sekwencji promotorowej, to gen jest wyłączo-
ny” (a ˅ b => c) lub „jeśli dodasz polimerazę, to powstaną cząsteczki mRNA na 
matrycy genu i w następnej kolejności białka” (a => b ˄ c). Często spotykamy 
się z sytuacją, gdy mamy wiele przesłanek i pytamy czy jakiś fakt z nich wynika. 
Z punktu widzenia logiki matematycznej, a dokładniej jej najprostszego działu – 
rachunku zdań, oznacza to, że dany jest układ (zbiór) zdań logicznych (zwanych 
aksjomatami) i pytamy się, jakie wnioski można z tego zestawu zdań uzyskać 
przy zastosowaniu reguły odrywania. Na przykład dla układu zdań logicznych: a, 
a => b, b => c ˄ d wnioskami będą: b, c, d. Wnioski c i d otrzymamy, gdy dodat-
kowo skorzystamy ze zdania zawsze prawdziwego (tautologii) c ˄ d => c.

Czy tego typu wnioskowania logiczne można wykonać za pomocą operacji bio-
chemicznych na łańcuchach DNA? Okazuje się, że tak. Badania takie są niewielką 
częścią nowej gałęzi nauki – informatyki biomolekularnej. Została ona zapoczątko-
wana pracą L. Adlemana [1], w której autor podał algorytm rozwiązania problemu 
drogi Hamiltona w grafie za pomocą operacji na łańcuchach DNA. Problem Ha-
miltona polega na rozstrzygnięciu, czy istnieje droga w grafie skierowanym, prze-
chodząca przez wszystkie jego wierzchołki tylko raz. Idea rozwiązania polegała 
na zakodowaniu wszystkich elementów danego grafu –wierzchołków i krawędzi 
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w postaci jednoniciowych fragmentów DNA w taki sposób, że istnienie drogi Ha-
miltona w tym grafie skutkuje powstaniem dwuniciowego fragmentu DNA, którego 
obecność w roztworze należy wykryć. Dalsze badania w tej dziedzinie to kolejne 
propozycje rozwiązania istniejących problemów informatycznych z zastosowaniem 
DNA [5, 13] oraz konstrukcja prostych modeli obliczeń (komputerów), które mogą 
wykonywać pewne „programy” [2, 3, 6, 7]. Ta sama technika znalazła zastosowanie 
(na razie tylko w laboratorium) w wykrywaniu i regulacji ekspresji genów mają-
cych znaczenie w transformacji nowotworowej [4]. Jednym z kierunków w infor-
matyce biomolekularnej jest symulacja wnioskowań logicznych z zastosowaniem 
DNA [8, 11, 12, 14]. Ten temat omówimy w artykule.

FORMALNA STRONA WNIOSKOWAŃ LOGICZNYCH

Zdaniem logicznym nazywamy dowolne sensowne wyrażenie utworzone ze 
zdań atomowych (zwanych również zmiennymi boolowskimi lub krótko zmienny-
mi) a, b, c, d, … oraz spójników logicznych: ˄ – koniunkcji (spójnik „i”), ˅ – al-
ternatywy (spójnik „lub”), ¬ – negacji (spójnik „nieprawda, że”), => – implikacji 
(spójnik „jeśli…, to…”) oraz nawiasów. Na przykład zdaniami logicznymi są: a, 
a => b, (a ˅ b) => ¬c, (c => ¬(a ˅ b)) => a itp., a nie są: ab=>, a ˄ bc itp. Są jeszcze 
inne spójniki logiczne, takie jak np. równoważność czy alternatywa wykluczająca, 
ale wyrażają się one poprzez powyższe i dlatego nie będziemy ich omawiać.

Jeśli każdej zmiennej a występującej w zdaniu logicznym przypiszemy wartość 
prawdy (oznaczenie w(a)=1) lub wartość fałszu (oznaczenie w(a)=0), to każde zda-
nie logiczne będzie miało określoną wartość logiczną obliczoną zgodnie z prawami 
logiki przypisanymi spójnikom (tab. 1).

TABELA 1. Wartości logiczne spójników
TABLE 1. Logical values of conjunctives

w(a) w(b) w(a ˄ b) w(a ˅ b) w(a => b) w(¬a)
1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1

Na przykład zdanie logiczne (a ˅ b) => ¬b dla wartości zmiennych w(a) = 0, 
w(b) = 1 ma wartość w((a ˅ b) => ¬b) = 0, a dla wartości w(a) = 1, w(b) = 0 ma 
wartość 1. Zdanie logiczne nazywamy tautologią lub prawem rachunku zdań, gdy 
jego wartość jest równa 1 dla każdych wartości przypisanych zmiennym np. a ˅ ¬a, 
a => a, (a  => b) => (¬b  => ¬a).
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Oprócz tautologii istnieje w logice też inny sposób uznawania zdań za prawdzi-
we. Mianowicie ten opisany we wstępie. Uznajemy za prawdziwe te zdania, które 
dają się „wyprowadzić” z danego zestawu zdań α (zwanych w logice aksjomatami) 
za pomocą reguł wnioskowania. Ustalamy pewien zbiór zdań logicznych α i uzna-
jemy, że są to zdania prawdziwe. Możemy je wybrać dowolnie np. a, a => b, b => 
c ˄ d. Jako regułę wnioskowania przyjmujemy opisaną we wstępie regułę odrywa-
nia. Wówczas pewne zdanie A uznajemy za prawdziwe lub, że jest wnioskiem lub 
konsekwencją aksjomatów, gdy zdanie A można otrzymać za pomocą skończonego 
ciągu odrywań ze zbioru α. Na przykład ze zbioru aksjomatów a, a =>b, b => c, 
wynikają wnioski: a, b, c, bo z dwóch pierwszych aksjomatów, na mocy reguły 
modus ponens, otrzymujemy wniosek b, a z b i trzeciego aksjomatu otrzymujemy c.

W dalszej części artykułu omówimy, w jaki sposób można odzwierciedlić 
wnioskowanie logiczne z użyciem reguły odrywania za pomocą łańcuchów DNA 
i operacji na nich.

ZNANE IMPLEMENTACJE PRAKTYCZNE

Ponieważ dla danego zbioru zdań logicznych (aksjomatów) nie można na ogół 
wypisać wszystkich jego konsekwencji (może być ich nieskończenie wiele), więc 
implementacje praktyczne za pomocą DNA dotyczą następującego problemu: czy 
dla danego ustalonego zbioru aksjomatów α i danego zdania logicznego A, zdanie 
A jest konsekwencją α?

Ogólna idea zrealizowania rozwiązania tego problemu przy użyciu DNA jest 
następująca: zbiór aksjomatów α przedstawiamy w postaci odpowiednich frag-
mentów DNA i do tego zbioru dodajemy zapytanie A? również w postaci frag-
mentu DNA. Reakcje biochemiczne w probówce powinny dostarczyć nam od-
powiedź: TAK, gdy A jest konsekwencją α i NIE, gdy A nie jest konsekwencją α.

Model oparty na takiej idei nazywamy systemem wnioskowania DNA.

SYSTEM WNIOSKUJĄCY UNOLDA I TROCIA

Pierwszy pomysł implementacji takiego systemu wnioskującego DNA został 
przedstawiony w roku 2005 przez Olgierda Unolda i Macieja Trocia [15]. Wykorzy-
stuje on tylko trzy podstawowe elementy: fakty, implikacje oraz zapytania. Poprzed-
nik a implikacji a =>b może zawierać koniunkcję i alternatywę. Niestety, nie mogą 
one zawierać się w następniku b, co znacznie zawęża możliwości systemu. Wnio-
skiem będzie zawsze nowa molekuła, reprezentująca fakt z następnika implikacji.



WNIOSKOWANIE LOGICZNE PRZY UŻYCIU DNA 649

Fragmenty DNA reprezentujące zmienne (fakty, argumenty) np. a (ryc. 1A) 
składają się z trzech części: startera – sekwencji rozpoznawanej przez enzym re-
strykcyjny BseXI (GCAGC), pomocniczego elementu oddzielającego (GGGG) oraz 
jednoniciowego unikalnego łańcucha zmiennej (w naszym przykładzie TAAT dla 
zmiennej a). Zmienne zdaniowe są zatem jednoznacznie identyfikowane za pomo-
cą czteronukleotydowych fragmentów DNA tworzących lepkie końce. Cząsteczki 
DNA reprezentujące implikacje np. a => b (ryc. 1A) składają się z czterech części: 
jednoniciowego unikatowego fragmentu komplementarnego do zmiennej poprzed-

RYCINA 1. Ilustracja systemu wnioskującego Unolda i Trocia. Cząsteczki reprezentujące przykłado-
we składniki systemu wnioskującego (A). Przebieg reakcji  dla cząsteczek reprezentujących a, a => b, 
b? oraz cząsteczki terminalnej (B)
FIGURE 1. Molecules representing components of the logical inference of Unold and Troć (A). Reac-
tion for the data a, a => b, b?and a terminal molecule (B)
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nika implikacji (ATTA), końcowych dwóch nukleotydów startera enzymu restryk-
cyjnego BseXI (GC), elementu oddzielającego (GGGG) oraz jednoniciowego uni-
katowego fragmentu następnika implikacji (GGCT). Jeżeli poprzednik implikacji 
zawiera alternatywę, to przedstawiamy ją jako dwie implikacje. Zamiast a ˅ b => 
c bierzemy a => c i b => c (na mocy tautologii (a ˅b => c) ˂=> (a => c ˄ b => c)). 
Jeżeli poprzednik implikacji zawiera koniunkcję, to jej czynniki umieszczamy sze-
regowo obok siebie, w taki sposób, że tylko pierwsza z nich znajduje się w postaci 
jednoniciowej (ryc. 1A). Dla poprawności wnioskowania niezbędna jest również 
cząsteczka terminalna (ryc. 1A). Składa się ona z trzech pierwszych nukleotydów 
startera enzymu restrykcyjnego BseXI (GCA) oraz lepkiego końca zawierającego 
dwa kolejne nukleotydy tego samego startera (CG) i dwa inne nukleotydy (CC). 
Cząsteczki reprezentujące zapytania np. b? (ryc. 1A) składają się z dwóch części: 
jednoniciowego unikatowego fragmentu komplementarnego do zmiennej, o której 
możliwość wyprowadzenia pytamy (CCGA) oraz dowolnej końcówki o długości 
umożliwiającej jej późniejszą identyfikację za pomocą technik molekularnych. 

Przebieg reakcji dla danych a, a => b, b?, tzn. dla cząsteczek przedstawionych 
na ryc.1A, enzymu BseIX oraz ligazy ułatwiającej łączenie się fragmentów DNA 
przedstawiono na ryc.1B.

Pojawienie się w probówce nowej cząsteczki o długości dokładnie 113 nukle-
otydów (ryc. 1B) możemy wykryć za pomocą elektroforezy w żelu. Jej istnienie 
oznacza, że system daje odpowiedź twierdzącą. Brak takiej cząstki oznaczałby 
udzielenie odpowiedzi przeczącej. Do końcowego wyniku może prowadzić do-
wolnej długości skończony ciąg wnioskowań, przy czym nie wszystkie podstawo-
we cząsteczki muszą w reakcji zostać wykorzystane. 

Wadą tego systemu jest brak spójników logicznych w następniku implikacji 
oraz fakt, że zapytanie (np. b?) może połączyć się z dowolną implikacją o następ-
niku b powodując powstanie długiej cząsteczki, która może „wypaczyć” wynik. 
Na przykład dla danych: c => b, b? otrzymamy w wyniku cząsteczkę o długości 
porównywalnej z odpowiedzią twierdzącą, mimo, że w roztworze brak jest c.

SYSTEM WNIOSKUJĄCY SHAPIRO

Kolejny pomysł implementacji systemu wnioskującego, a jednocześnie pierw-
szy przetestowany również laboratoryjnie, przedstawiony został w roku 2009 przez 
zespół Ehuda Shapiro [11]. Jego możliwości są podobne do tych z pracy Unolda 
i Trocia, a jedyne różnice to: budowa molekuł – zastosowanie struktury „szpilki do 
włosów” w molekułach reprezentujących implikacje, inny enzym restrykcyjny (FokI) 
oraz sposób wykrywania odpowiedzi twierdzącej – zastosowano cząsteczki fluore-
scencyjne, które umieszcza się na końcu molekuł reprezentujących zapytania. System 
ten nie ma wad omówionych w ostatnim akapicie poprzedniego paragrafu ze względu 
na zastosowanie kolistego fragmentu DNA związanego z następnikiem implikacji.
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RYCINA 2. Ilustracja systemu wnioskującego Shapiro. Cząsteczki reprezentujące przykładowe skład-
niki systemu wnioskującego (A). Przebieg reakcji dla cząsteczek reprezentujących a, a => b, b? oraz 
cząsteczki terminalnej (B)
FIGURE 2. Molecules representing components of logical inference of Shapiro (A). Reaction for the 
data a, a => b, b? and a terminal molecule (B)
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Cząsteczki reprezentujące zmienne (fakty, argumenty) np. a (ryc. 2A) obej-
mują element oddzielający (GGGGGGG), starter enzymu restrykcyjnego FokI 
(GGATG) oraz jednoniciowy unikatowy łańcuch zmiennej (TAAT). Zmienne 
zdaniowe są jednoznacznie identyfikowane poprzez czteronukleotydowe frag-
menty DNA. Molekuły reprezentujące implikacje np. a => b (ryc. 2A) składają 
się z czterech części: jednoniciowego unikalnego komplementarnego łańcucha 
zmiennej poprzednika implikacji (ATTA), elementu oddzielającego (pięciu do-
wolnych nukleotydów), dwuniciowego unikalnego łańcucha następnika implika-
cji w formie sekwencji odwróconej wprost (TCGG) oraz struktury „szpilki do 
włosów”, zawierającej starter enzymu restrykcyjnego FokI (CATCC) i siedem nu-
kleotydów (CCCCCCC). Dla poprawności wnioskowania niezbędna jest również 
molekuła terminalna (ryc. 2A). Składa się ona z siedmiu dowolnych nukleotydów 
(GGGGGGG) oraz startera enzymu restrykcyjnego FokI (GGATG). Cząsteczki 
reprezentujące zapytania np. b? (ryc. 2A) składają się z dwóch części: jednonicio-
wego unikalnego łańcucha zmiennej, o której możliwość wyprowadzenia pyta-
my (CCGA) oraz elementu oddzielającego (dwunastu dowolnych nukleotydów), 
zawierającego na swym końcu fluorofor. Przebieg reakcji dla danych a, a => b, 
b? przedstawia ryc. 2B. Ostatnia krótka cząsteczka ulega denaturacji, powodując 
aktywację fluoroforu emitującego promieniowanie.

Pojawienie się światła w oczekiwanym kolorze oznacza odpowiedź twierdzą-
cą systemu. Brak jakiegokolwiek świecenia oznaczałby odpowiedź przeczącą. 

WNIOSKI

Nie wszystkie wnioskowania logiczne można przeprowadzić używając opisa-
nych konstrukcji. Brak możliwości użycia niektórych spójników logicznych np. 
koniunkcji w następnikach implikacji lub negacji (potrzebnej np. w dowodach 
nie wprost) powoduje, że nie można według ich idei zaimplementować dowolne-
go systemu wnioskującego. Ponadto ograniczeniem jest liczba zdań atomowych 
możliwych do zakodowania w postaci fragmentów DNA. Każda zmienna jest za-
kodowana w unikalny sposób za pomocą 4-nukleotydowego „lepkiego końca”. 
Ponieważ mamy do dyspozycji 4 nukleotydy daje to teoretycznie 44=256 unika-
towych czwórek. Jednak połowa z nich jest komplementarna do odpowiednich 
czwórek drugiej połowy. Zatem jest ich co najwyżej 128. Z powyższego wynika, 
że należy wprowadzać dalsze modyfikacje i ulepszenia by wyeliminować te wady. 
Niektóre koncepcje prezentujemy poniżej.
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POZOSTAŁE KONCEPCJE

Oprócz omówionych koncepcji, które stanowią podstawę do dalszych prac au-
torów artykułu i punkt wyjścia do stworzenia własnego, bardziej rozbudowanego 
systemu wnioskującego, istnieje też kilka innych prac związanych z tym tematem 
[8, 12, 14]. Dotyczą one implementacji logiki, jednak niekoniecznie w konwencji 
systemu wnioskującego.

Pracę przedstawiającą prosty system logiczny, oparty wyłącznie na zastosowa-
niu negacji i alternatywy oraz za jej pomocą uzyskania operacji koniunkcji i impli-
kacji przedstawił w 2003 roku zespół In Hee Lee z Korei Południowej [8]. Pomysł 
wydawał się ciekawy ze względu na łatwość konstruowania potrzebnych łańcu-
chów i dowolną ilość zakodowanych zdań atomowych, jednak po dokładniejszym 
zapoznaniu się z tematem widoczne stają się jego niedoskonałości. Są to błędne 
odpowiedzi systemu przy użyciu alternatywy lub przemienności koniunkcji. Nie-
możliwe jest też uznanie prawdziwości faktów, które nie wezmą udziału w reak-
cji wnioskowania. Funkcjonalność tego modelu jest zdecydowanie mniejsza niż 
w omówionych wcześniej pracach.

Kolejna koncepcja została przedstawiona w roku 2000 przez Yasubumi Saka-
kibara i Akira Suyama [12]. Zawiera system odpowiadający na pytania dotyczące 
prawdziwości zdań logicznych wykorzystujących alternatywę, koniunkcję i nega-
cję. System nie przewiduje wnioskowania na podstawie posiadanej wiedzy. Dlatego 
też nie zostanie on przedstawiony bardziej szczegółowo w tej pracy.

ULEPSZENIA

W wyniku prac wspomnianych zespołów udało się uzyskać przepis na imple-
mentację niektórych działań, które powinien wykonywać system wnioskujący. Zali-
cza się do nich: uznanie prawdziwości faktów, koniunkcję, alternatywę, implikację 
oraz zapytania. Omówione modele posiadają również wady. Dobrze funkcjonują 
wyłącznie dla prostych przykładowych wnioskowań za pomocą reguły odrywania. 
Brakuje przede wszystkim operacji negacji, bardzo istotnej podczas logicznego 
wnioskowania (np. dla przeprowadzania dowodów nie wprost).

Celem wprowadzenia nowej koncepcji systemu wnioskującego jest wyelimino-
wanie trudności powstałych w modelach omówionych wcześniej oraz rozszerzenie 
ich możliwości. Wprowadzona została implementacja operacji negacji, bez zmniej-
szenia ilości dostępnych do zakodowania różnych symboli. Omawiany system za-
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wiera również zabezpieczenie przed wystąpieniem sprzeczności – w przypadku 
jednoczesnego wystąpienia dwóch wykluczających się faktów np. a i ¬a. Taki błąd 
może wystąpić na etapie projektowania konkretnego systemu wnioskującego, bądź 
w wyniku pewnego ciągu wnioskowań. System musi informować o wystąpieniu 
ewentualnej sprzeczności, aby mógł wykonywać dalsze operacje.

SPÓJNIK NEGACJI

Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, niemożliwe jest za-
kodowanie dwóch różnych faktów za pomocą „lepkich” końców, które są do sie-
bie komplementarne. Oznacza to, że mamy do dyspozycji 128 unikalnych czwórek 
nukleotydów przeznaczonych do zakodowania zdań atomowych oraz drugie 128 
czwórek komplementarnych do nich. Te molekuły wykorzystane zostały właśnie do 
zakodowania zaprzeczeń zdań atomowych.

Molekuły reprezentujące argumenty (fakty), niezależnie czy są to zdania czy 
ich zaprzeczenia, np. a oraz ¬a (ryc.3A) składają się z trzech części: elementu od-
dzielającego (GGGGGGG), startera enzymu restrykcyjnego FokI (GGATG) oraz 
jednoniciowego unikatowego łańcucha zmiennej (np. TAAT dla a oraz komplemen-
tarnego ATTA dla ¬a). Zmienne zdaniowe są jednoznacznie identyfikowane za po-
mocą czteronukleotydowych fragmentów DNA.

RYCINA 3. Ilustracja fragmentu ulepszonego systemu wnioskującego. Cząsteczki niezbędne dla wy-
stąpienia reakcji odpowiedzialnej za sygnalizację sprzeczności (A). Reakcja wykrycia sprzeczności 
dla a, ¬a (B)
FIGURE 3. A part of improved logical inference system. Necessary molecules for reaction of incon-
sistency (A). Reaction for a, ¬a (B)
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KONTROLA SPRZECZNOŚCI

Ponieważ cząsteczki reprezentujące fakt i jego zaprzeczenie posiadają komple-
mentarne ze sobą „lepkie” końce, to w sytuacji gdy obie znajdą się w tym samym śro-
dowisku reakcji (komórka/probówka), nastąpi połączenie ich ze sobą. Niezbędne jest 
też umieszczenie w probówce odpowiedniej cząstki detektora (ryc. 3A). Składa się on 
z 800 dowolnych nukleotydów oraz „lepkiego” końca (GGGG). Przebieg reakcji dla 
danych a, ¬a przedstawiono na ryc. 3B.

Pojawienie się fragmentu DNA długości rzędu 800 nukleotydów oznacza, że 
w systemie znalazły się dwa sprzeczne fakty np. a i ¬a. Oczywiście w większości 
przypadków nie wystąpi ona na etapie projektowania, ale w wyniku odpowiednio 
długiego skończonego ciągu wnioskowań. Możliwe jest, że taka sprzeczność jest nie 
do przewidzenia na etapie konstruowania aksjomatów.

WNIOSKOWANIE

Fragmenty DNA reprezentujące implikacje np. a => b (ryc.4) składają się 
z czterech elementów: jednoniciowego unikatowego łańcucha zmiennej poprzedni-
ka implikacji (ATTA), elementu oddzielającego (GGGGG), dwuniciowego unika-
towego łańcucha następnika implikacji (TCGG) oraz zamkniętego jednoniciowego 
fragmentu, zawierającego starter enzymu restrykcyjnego FokI (CATCC) i siedem 
nukleotydów (CCCCCCC). Aby zakodować alternatywę należy użyć dwóch mole-
kuł reprezentujących dwie implikacje, tzn. zdanie a ˅ b => c zakodowane zostanie 
za pomocą a => c oraz b => c. W celu zakodowania koniunkcji w poprzedniku, 
dołączamy z przodu fragmentu DNA kolejny fragment reprezentujący unikatowy 
łańcuch poprzednika implikacji i kolejny element oddzielający w formie pięciu do-
wolnych nukleotydów np. a ˄ b => c (ryc. 4). Dla poprawności wnioskowania nie-
zbędny jest również fragment terminalny (ryc.4). 

RYCINA 4. Pozostałe elementy ulepszonego systemu wnioskującego
FIGURE 4. Remaining elements of the improved logical inference system
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RYCINA 5. Przykładowy system wnioskujący. Unikalne czwórki nukleotydów przypisane zmiennym 
(A). Wszystkie składowe systemu zakodowane za pomocą odpowiednich molekuł (B). Reakcje pro-
wadzące do uzyskania odpowiedzi na pytanie e? (C)
FIGURE 5. An inference system. Unique nucleotide quadruples associated to logical variables (A). 
Molecules used in the reaction (B). Reactions occurring in the tube (C)
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Składa się on z siedmiu nukleotydów (GGGGGGG) oraz startera enzymu restryk-
cyjnego FokI (GGATG). Fragmenty DNA reprezentujące zapytania, niezależnie czy 
pytamy o zdanie czy jego zaprzeczenie, np. a? oraz ¬a? (ryc.4) składają się z trzech 
elementów: jednoniciowego unikalnego łańcucha zmiennej ATTA, lub łańcucha kom-
plementarnego TAAT (jeżeli pytamy o zaprzeczenie zmiennej), o której możliwość 
wyprowadzenia pytamy, elementu oddzielającego (GGGGG), fragmentu detektora 
odpowiedzi twierdzącej (CGGG) oraz 250 dowolnych nukleotydów. Dla poprawnego 
zakończenia wnioskowania niezbędny jest też odpowiedni detektor (ryc. 4). Detek-
tor składa się z 250 dowolnych nukleotydów oraz „lepkiego” końca (GCCC).

PRZYKŁADOWY SYSTEM WNIOSKUJĄCY

Rozważmy system wnioskujący zawierający zmienne a, b, c, d, e, f. Ich kody 
w postaci czwórek nukleotydów przedstawione są na ryc.5.A. Jako aksjomaty przyj-
mujemy zdanie logiczne: a, ¬c, a => b, b => e, c => d, b ˄ c => f. W probówce 
umieszczamy molekuły tych faktów, molekuły dodatkowe wnioskowania oraz oba 
niezbędne detektory: odpowiedzi twierdzącej oraz sprzeczności (ryc. 5B). Jeśli do 
probówki dodamy zapytanie e?, to reakcje zachodzące w probówce przedstawione 
zostały na ryc.5C. Otrzymamy odpowiedź twierdzącą bo pojawienie się cząstki dłu-
gości rzędu 500 oznacza, że system zwraca odpowiedź „TAK”. Jeśli do probówki 
dodamy zapytanie d?, to system udzieli odpowiedzi „NIE”. Część reakcji (od 1 do 
6) przebiegałaby analogicznie lecz nie powstałaby cząsteczka faktu d i nie doszłoby 
w tej sytuacji do powstania cząsteczki o długości rzędu 500. Brak tej molekuły w pro-
bówce oznacza odpowiedź „NIE” systemu. 

PODSUMOWANIE

Celem artykułu było przedstawienie idei wykorzystania obliczeń biomoleku-
larnych do wnioskowania logicznego. Omówione zostały modele przedstawione 
przez zespoły Olgierda Unolda i Ehuda Shapiro, które potrafią wysnuwać wnioski 
na podstawie uznania prawdziwości pewnych faktów i reguły odrywania. Umożli-
wiają one proste wnioskowania, nieuwzględniające operacji negacji.

W dalszej części zaproponowana została nowa koncepcja, rozszerzająca możli-
wości omawianych wcześniej systemów. Przedstawione zostały nowe, opracowane 
przez autorów elementy: wprowadzenie operacji negacji (dla faktów, reguł wnio-
skowania i zapytań) oraz dodatkowa możliwość wykrycia ewentualnej sprzeczno-
ści systemu (czyli pojawienia się w wyniku szeregu reakcji cząstek przeczących 
sobie nawzajem).
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