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Voorwoord

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has
its own reason for existing.”

— Albert Einstein

Eén jaar geleden wist ik helemaal niets over DNA Computing. Ik ken-
de DNA wel uit de lessen biologie van de middelbare school, maar DNA
Computing was een groot mysterie voor mij. Nu kan ik zeggen dat DNA
Computing een minder groot mysterie is geworden. DNA Computing is het
onderwerp van mijn thesis, maar ik heb veel meer geleerd dan DNA Compu-
ting alleen. Ik heb geleerd wat onderzoek is. Onderzoek is proberen, vallen,
en weer opstaan. Het is iets waarmee je opstaat en waarmee je terug gaat
slapen. Onderzoek is wanneer iedereen denkt dat je aan het dagdromen
bent. Onderzoek is frustrerend. Maar onderzoek is bovenal de opwinding
om iets nieuws te ontdekken.

Ik ben heel dankbaar voor de vele lange discussies met Jan Van den
Bussche. Ik ben ook dankbaar voor zijn geduld en kritische blik op mijn
voorstellen en teksten. Ik ben dank verschuldigd aan Dirk Janssens voor
zijn opmerkingen en vragen. Ik dank mijn ouders voor hun steun, mij te
leren kritisch te zijn en de ettelijke uren die zijn gekropen in het lezen van
mijn teksten. Tot slot bedank ik ook Maya voor haar geduld, steun en de
gave om mij af te leiden van mijn thesis.
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Abstract

Het doel van dit proefwerk is om na te gaan of een relationele database
kan gëımplementeerd worden in DNA. We gaan dit na omdat DNA heel
robuust en klein is, twee zeer begeerlijke eigenschappen voor dataopslag.
We geven een overzicht van de DNA Computing-literatuur, in het bijzonder
bestuderen we theoretische modellen voor DNA computers en bestuderen
we het ontwerpen van codes. Een code is een verzameling DNA sequenties
die heel voorspelbaar reageren in een proefbuis. Een DNA sequentie plooit
zich in de structuur die chemisch gezien het voordeligste is. Een belangrijk
probleem bij het ontwerpen van codes is het voorspellen van die structuur,
omdat die structuur bepaalt of een sequentie bereikbaar is voor een DNA
computer of niet. Wij stellen een nieuw model voor DNA Computing voor,
gebaseerd op een combinatie van voorgaande modellen en nieuwe ideeën. In
dit model kunnen we relationele databases representeren en de relationele
algebra implementeren.
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Hoofdstuk 1

Introductie

1.1 Introductie

De titel van dit proefwerk is “Studie van de Toepasbaarheid van DNA Com-
puting in Databases”. Het doel van dit proefwerk is om te achterhalen of
we DNA kunnen gebruiken om een relationele database voor te stellen en
te ondervragen. Hoe gaan we dat aanpakken? De titel is uiteraard de rode
draad door heel het verhaal. We nemen de titel even door van achter naar
voor. We beginnen dit hoofdstuk met het definiëren van een relationele da-
tabase, en stellen een paar definities op die later nog handig van pas komen.
In hoofdstuk 5 komen we terug op databases en specificeren we wat het in-
houdt om een database te ondervragen, we introduceren daar de relationele
algebra. Tot zover het “Databases”-deel.

Als we willen nagaan of we iets kunnen doen met DNA Computing,
dan is het een goed idee om te starten bij DNA. Het is zeker niet nodig om
bachelor biomedische wetenschappen op zak te hebben om DNA Computing
te kunnen verstaan en te bestuderen, maar het is wel essentieel om in grote
lijnen te weten wat we met DNA wel en niet kunnen doen. Daarom geven we
een korte introductie tot DNA in hoofdstuk 2. In dat hoofdstuk beschrijven
we ook een aantal technieken die laboranten gebruiken om DNA moleculen
te manipuleren. Want als we niet kunnen spelen met DNA, dan kunnen we
er zeker geen berekeningen mee doen!

Het hoofdstuk over DNA is voldoende om op snelheid te komen voor
het “DNA Computing”-gedeelte dat we beschrijven in hoofdstuk 3. Met de
term DNA Computing duiden we het onderzoeksgebied aan waarin modellen
worden opgesteld om berekeningen in uit te voeren. Een model noemen
we ook wel eens een DNA computer. Er bestaat al redelijk wat literatuur
over DNA computers. Een deel van de literatuur gaat over theoretische
modellen die bestaan uit operaties die abstracties vormen van de operaties
die laboranten kunnen uitvoeren op DNA. We beschrijven de verschillende
categorieën van modellen en voor elke categorie gaan we iets dieper in op één
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1. Introductie

of meerdere modellen die representatief zijn voor die categorie. Er zijn drie
categorieën en uit elke categorie kiezen we één model waarvan we bestuderen
hoe het kan gëımplementeerd worden met DNA. We bespreken ook de sterke
en de zwakke punten van de verschillende categorieën en van een aantal
modellen.

Maar er is meer aan DNA computing dan alleen maar modellen en im-
plementaties. Een DNA computer is ruwweg een verzameling van DNA
sequenties. Door deze DNA sequenties te manipuleren ontstaan er bereke-
ningen. Maar nu gaan we er vanuit dat DNA mooi doet wat wij willen dat
het doet. Uiteraard is dat niet zo. DNA doet graag zijn eigen willetje. Een
DNA molecule heeft zijn eigen manier om zich gemakkelijk te voelen in een
proefbuis. Een DNA molecule plooit zichzelf in een secundaire structuur die
chemisch gezien het meest voordelig is. Voorspellen in welke vorm een DNA
molecule zich gaat plooien blijkt echter een heel moeilijk probleem te zijn.
Toch is het een probleem dat we moeten oplossen, want DNA moleculen die
zichzelf opplooien in een secundaire structuur zijn onbruikbaar in een DNA
computer. Daarom bestuderen we in hoofdstuk 4, het DNA Code Word
Design Probleem. De essentie van het probleem is dat we een verzameling
van DNA sequenties willen vinden waarvan de elementen geen eigen willetje
hebben.

Tot slot komen we aan de “Studie van de Toepasbaarheid”. Dat be-
tekent dat we databases en DNA computing samen gooien en eens goed
schudden. We gebruiken onze verworven kennis over DNA Computing om
aan te tonen dat een relationele database kan gëımplementeerd worden in
DNA. Hoe tonen we aan dat dit mogelijk is? Eerst en vooral introduceren
we een representatie voor relationele databases met DNA sequenties. Ver-
volgens tonen we aan dat de relationele algebra kan gesimuleerd worden op
deze representatie door de labtechnieken te gebruiken.

We eindigen met een kritische beschouwing van hetgeen we verteld heb-
ben en we stellen een aantal mogelijkheden voor de toekomst voor.

1.2 Enkele Begrippen en Definities

1.2.1 Relationele Databases

Voor we beginnen met de toepasbaarheid van DNA computing op relatio-
nele databases, is het belangrijk dat we vastleggen wat we verstaan onder
een relationele database. Meer informatie over relationele databases kan
gevonden worden in de standaard werken van Abiteboul et al. en Ullman
et al. [1, 38]. De volgende definities zijn overgenomen uit Abiteboul et al.
[1]. We veronderstellen dat een aftelbaar oneindige verzameling att van at-
tributen gefixeerd is. Voor het gemak, veronderstellen we dat er een orde
is gedefinieerd op de attributen. We noteren deze orde met ≤att. We ver-
onderstellen dat er een aftelbaar oneindige verzameling dom is gefixeerd,
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1.2 Enkele Begrippen en Definities

die disjunct is van att en die we het domein noemen. Het domein is de
verzameling van alle waarden die kunnen voorkomen in een database. Een
element van het domein noemen we een constante. Verder veronderstellen
we een aftelbaar oneindige verzameling relname van relatienamen. Deze
verzameling is disjunct van de vorige twee. Aan elke relatienaam kennen
we een soort toe. In het bijzonder veronderstellen we dat er een functie
soort : relname→ Pfin(att) bestaat, waarbij Pfin(att) de verzameling van
eindige deelverzameling van att is. De ariteit van een relatienaam R is
arity(R) = |soort(R)|.

Een relatieschema is eenvoudigweg een relatienaam. Soms schrijven we
ook R(U) met U = soort(R). Een databaseschema D, tot slot, is een niet-
lege eindige verzameling van relatienamen.

Een tupel over een verzameling van attributen U is een mapping t :
U → dom. Een relatie instantie (of gewoon relatie) over een relatieschema
R(U), is een eindige verzameling van tupels over U . Een database instantie
d over een databaseschema D is een mapping met domein D, zodat voor
elke relatieschema R in het databaseschema D, d(R) een relatie is over R.

1.2.2 Woorden en Sequenties

Definitie 1.1 (Woordstructuur). Een woordstructuur w over een alfabet Σ
is een drie-tupel (Pos, <, λ) waarbij:

• Pos een eindige verzameling is waarvan we de elementen posities noe-
men,

• < een totale orde op de elementen van Pos is en

• λ : Pos → Σ een functie is die posities afbeeldt op de symbolen uit het
alfabet.

Notatie 1.1. Gegeven een woordstructuur w = (Pos, <, λ) over alfabet Σ,
noteren we met w[i] het i-de symbool van w als geldt dat 1 ≤ i ≤ |Pos|.
Meer formeel: w[i] = σ a.s.a. ψ(σ) geldt. De formule ψ(σ) is gedefinieerd
als:

ψ(σ) ≡ (∃p1, p2, . . . pi ∈ Pos)p1 < p2 < . . . < pi ∧ labeling(pi) = σ

∧(∀p′ ∈ Pos \ {p1, p2, . . . , pi})pi < p′

Definitie 1.2 (Substructuur). Zij w = (Posw, <w, λw) en s = (Poss, <s, λs)
twee woordstructuren over alfabet Σ met |Poss| ≤ |Posw|. We zeggen dat
de woordstructuur s vervat zit in de woordstructuur w als er een natuurlijk
getal 1 ≤ i ≤ |Posw| − |Poss|+ 1 bestaat zodat:

∀j ∈ {1, 2, . . . , |Poss|} : w[i+ j − 1] = s[j]

3



1. Introductie

Definitie 1.3 (Concatenatie). Zij w1 = (Pos1, <1, λ1) en w2 = (Pos2, <2

, λ2) twee woordstructuren over een alfabet Σ, dan noteren we met w1w2 de
concatenatie van beide woordstructuren. Zonder verlies van algemeenheid
veronderstellen we dat Pos1∩Pos2 = ∅. De concatenatie w1w2 = (Pos, <, λ)
is gedefinieerd als:

• Pos = Pos1 ∪ Pos2

• < = <1 ∪ <2 ∪{(p1, p2) | p1 ∈ Pos1 ∧ p2 ∈ Pos2}

• ∀p ∈ Pos : λ(p) =
{
λ1(p) als p ∈ Pos1

λ2(p) als p ∈ Pos2

Dit komt erop neer dat de symbolen van w2 achter die van w1 worden
aangehecht.

Definitie 1.4 (Sequentie). Een woordstructuur u = (Pos, <, λ) over het
DNA-alfabet {A,C, T,G} noemen we een sequentie. Het Watson-Crick com-
plement van de sequentie u, genoteerd u = (Pos, <, λ) is gedefinieerd als
volgt:

• ∀p1, p2 ∈ Pos : <(p1, p2)⇔ <(p2, p1)

• ∀p ∈ Pos : λ(p) is het Watson-Crick complement van λ(p).
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Hoofdstuk 2

Wat is DNA?

“Jeez, these things could compute.”

— Leonard M. Adleman

In dit tweede hoofdstuk introduceren we DNA. We beginnen op een
elementair niveau, en gaan ook niet erg diep in op de achterliggende che-
mie. Het is niet ons doel om rechtstreeks met DNA te werken in een labo.
Het doel van DNA computing is om abstracte modellen te creëren waarin
programma’s geschreven kunnen worden. Die programma’s kunnen dan ver-
taald worden naar het “wet lab”, waar ze met DNA worden uitgevoerd. Het
is echter wel belangrijk dat zo een abstract model realistisch is en uitvoer-
baar is in een labo. Daarom is het belangrijk om goed te verstaan wat DNA
is en hoe het werkt. Dit hoofdstuk is gebaseerd op de werken van Gonick
en Wheelis, Amos en Păun, Rozenberg en Salomaa en de thesis van Claes
[7, 23, 42, 41].

2.1 DNA

DNA (DeoxyriboNucleic Acid of desoxyribonuclëıne zuur) is een molecule
(polymeer), die bestaat uit een keten van kleinere moleculen (monomeren),
genaamd deoxyribonucleotides. Deze kleinere moleculen bestaan uit drie
onderdelen: één desoxyribosesuiker, één fosfaatgroep en één base. Deoxynu-
cleotides, ook wel nucleotides genoemd, verschillen van mekaar in de base.
Er zijn vier basen verdeeld in twee categorieën: de purines en de pyrimidi-
nes. Adenine (A) en guanine (G) zijn purines. Thymine (T) en cytosine
(C) zijn pyrimidines. Figuur 2.1 geeft een overzicht van een monomeer met
Thymine als base. De suikercomponent van een nucleotide bestaat uit vijf
koolstofatomen, genummerd van 1’ tot 5’. De fosfaatgroep hangt vast op
het 5’ koolstofatoom, aan het 3’ koolstofatoom hangt een hydroxyl (OH) en
de base hangt vast aan de suikercomponent op het 1’ koolstofatoom. Hoe
vormen monomeren een polymeer? De hydroxyl kan een binding aangaan

5



2. Wat is DNA?

Figuur 2.1: Chemische samenstelling van een nucleotide met een thymine
base. Figuur overgenomen uit Rozenberg et al. p. 11 [41].

met de fosfaatgroep van een andere nucleotide. Als twee nucleotides binden,
heeft één van beide zijn fosfaatgroep nog vrij en de andere heeft zijn hy-
droxyl nog vrij. Diegene met de vrije fosfaatgroep noemen we het 5’ einde
van de keten. De nucleotide met de vrije hydroxyl noemen we het 3’ einde
van de keten. Dit betekent dat elke keten een oriëntatie heeft. De conventie
is dat een keten wordt neergeschreven van zijn 5’ einde naar zijn 3’ einde.
Indien een keten in de andere richting wordt opgeschreven wordt dit expli-
ciet aangegeven. De suikermolecule, tesamen met de fosfaatgroep vormt de
ruggengraat van een DNA molecule. Aan deze ruggengraat hangen dan de
basen. In de rest van dit document gaan we niet telkens werken met de
suikers en fosfaatgroepen. We noteren een DNA molecule a.h.v. zijn basen,
want de suikercomponent en de fosfaatgroep zijn altijd hetzelfde.

De fosfaat en hydroxyl zijn niet de enige componenten van de nucleoti-
de die kunnen binden met andere moleculen. De basen kunnen met elkaar
binden. A bindt met T en G bindt met C. Dit wordt de Watson-Crick com-
plementariteit genoemd. Figuur 2.2 toont een schematische voorstelling van
de Watson-Crick complementariteit tussen 5’-ACG-3’ en 3’-TGC-5’. Als
geen enkele base van een DNA molecule gebonden is met een andere base,
dan noemen we de DNA molecule single-stranded, of ook wel ssDNA. Als
twee single-stranded DNA moleculen op mekaar zijn gebonden, noemen we
ze double-stranded. Merk op dat een DNA molecule op bepaalde stukken
single-stranded en op andere double-stranded kan zijn. Twee complemen-
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2.2 Genetic Engineering: Operaties op DNA

taire basen kunnen binden op mekaar via waterstof-verbindingen. Deze zijn
zwakker dan de verbindingen tussen de fosfaatgroep en hydroxyl. De basen
G en C vormen drie waterstofbindingen, A en T twee waterstofbindingen en
heel uitzonderlijk kunnen G en T één waterstofbinding vormen. De combi-
natie G met T wordt het wobble paar genoemd. In praktijk is de verbinding
tussen twee basen te zwak om twee moleculen bij elkaar te houden. Het vergt
een reeks van complementaire basen om een stuk double-stranded DNA te
vormen. Het is dus ook mogelijk dat er in een heel lange reeks van mat-
ches een mismatch voorkomt, en er toch een double-stranded DNA molecule
wordt gevormd.

Volgens conventie wordt een double-stranded DNA molecule genoteerd
als twee regels van base letters. De bovenste rij is volgens conventie van 5’
naar 3’ geordend. De onderste rij loopt van 3’ naar 5’.

Historische noot Watson-Crick complementariteit is vernoemd naar de
“ontdekkers” van DNA: James Watson en Francis Crick. Zij hadden dit
echter niet kunnen ontdekken zonder het werk van Maurice Wilkins en Ro-
salind Franklin (vooral deze laatste wordt vaak vergeten). Watson, Crick en
Wilkins kregen in 1962 de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor hun werk,
Franklin overleed in 1958 en de Nobelprijs wordt niet postuum uitgereikt.

Notatie Er worden in de literatuur redelijk veel synoniemen gebruikt voor
een DNA molecule. Een DNA molecule wordt o.a. ook sequentie, string,
woord, streng, oligo of polymeer genoemd. Er bestaat wat onenigheid over
de definitie van oligo. Sommige stellen dat een oligo een polymeer is met
maximaal 20 of 50 basen, andere stellen dan weer 200 basen. Wij zullen
voornamelijk sequentie, streng, string en woord gebruiken.

Wanneer we spreken over een verzameling van DNA moleculen, dan be-
doelen we impliciet een proefbuis met waterige oplossing, waarin de DNA
moleculen rondzweven. We gebruiken dan ook verzameling en proefbuis als
synoniemen in deze context.

2.2 Genetic Engineering: Operaties op DNA

Nu we een beeld hebben van de DNA molecule, is de volgende vraag: hoe
kunnen we deze moleculen manipuleren? We kunnen uiteraard geen bere-
keningen doen als we de DNA molecule niet kunnen manipuleren naar onze
noden. In deze sectie overlopen we een aantal operaties die een laborant in
een laboratorium kan uitvoeren met DNA moleculen.

We gaan veelvuldig spreken over enzymes. Een enzyme is een molecule
die een bepaalde chemische reactie mogelijk maakt of versnelt. Enzymes
zijn dus handige tools om bewerkingen te doen op DNA moleculen. Zonder
deze helpers zouden we niet veel kunnen doen met DNA moleculen.
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2. Wat is DNA?

Figuur 2.2: Watson-Crick complementariteit tussen twee DNA moleculen.
Figuur overgenomen uit Rozenberg et al. p. 14 [41].
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2.2.1 Hybridiseren en Denatureren

In de vorige sectie hebben we gezien dat een (stuk) DNA molecule zich in
twee toestanden kan bevinden. Ofwel is een DNA molecule single-stranded,
ofwel is deze double-stranded. Een double-stranded DNA molecule bestaat
uit twee (stukken) single-stranded DNA moleculen die op mekaar worden
gebonden d.m.v. verbindingen tussen complementaire basen.

Als een DNA molecule double-stranded is, dan zijn er twee types van
chemische bindingen. Ten eerste hebben we de bindingen tussen de fosfaat-
groep en hydroxyl. Deze bindingen vormen de ruggengraat van de DNA
molecule. Het tweede type binding komt voor tussen de complementaire
basen. Het eerste type is sterker dan het tweede type binding. Dit bete-
kent dat we een double-stranded DNA molecule terug kunnen brengen tot
de twee single-stranded DNA moleculen waaruit de molecule is opgebouwd,
zonder de ruggengraten te breken. Een chemische binding wordt immers
gebroken door genoeg energie toe te voegen. M.a.w. we kunnen een double-
stranded DNA molecule ontbinden in de twee single-stranded moleculen door
de vloeistof waarin het DNA zit op te warmen. We noemen deze operatie
denaturatie. De smelttemperatuur van een DNA molecule, is de tempera-
tuur waarop de kans dat de DNA molecule single-stranded is geworden 50%
is. De smelttemperatuur is afhankelijk van de DNA moleculen. De bindin-
gen tussen de basen C en G is sterker dan de binding tussen A en T. Als
een DNA molecule veel C’s en G’s bevat, zal er dus meer energie (= meer
warmte = hogere smelttemperatuur) nodig zijn om de inter-base-bindingen
te breken.

Uiteraard is het ook mogelijk om deze operatie in de omgekeerde richting
uit te voeren. Als we de vloeistof die het DNA bevat laten afkoelen, zullen
bindingen tussen basen ontstaan. Single-stranded moleculen vormen dan
double-stranded moleculen. Dit proces noemen we hybridisatie, annealing
of renaturatie.

We moeten nog enkele opmerkingen maken over het hybridisatie pro-
ces. Over het algemeen wordt er in labo’s gewerkt met proefbuizen (tubes),
die een groot aantal DNA moleculen bevatten. Als zo een proefbuis wordt
opgewarmd, verdwijnen alle inter-base-bindingen en zijn dus alle DNA mole-
culen single-stranded. Wanneer we die proefbuis laten afkoelen, ontstaan er
opnieuw bindingen tussen complementaire basen. Merk op dat de DNA mo-
leculen zich in een driedimensionale ruimte bevinden. Twee moleculen die
dicht bij mekaar liggen, en kunnen binden, hebben een veel grotere kans om
te binden dan twee moleculen die in verschillende uitersten van de proefbuis
zweven. Hybridisatie is ook niet beperkt tot twee moleculen. Overal waar
een binding mogelijk is, kan er een binding gebeuren. Het is dus mogelijk dat
meerdere moleculen samen hybridiseren tot een complexe 3D constructie.

Een informaticus ziet hier direct een binair systeem ontstaan, waarbij
single-stranded 0 voorstelt en double-stranded 1 voorstelt. Het enige pro-
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bleem is dat hybridisatie alles wat op 1 gezet kan worden op 1 zet, en dena-
turatie alle “bits” 0 maakt. In hoofdstuk 3 beschrijven we het sticker model
dat op dit principe is gebaseerd.

2.2.2 Kopiëren

Een bepaalde klasse van enzymes, DNA polymerases genoemd, kan nucleo-
tides toevoegen aan een bestaande DNA molecule. Hiervoor moet voldaan
zijn aan drie voorwaarden:

1. Er moet een single-stranded DNA molecule zijn, die we template noe-
men, waarvan we een kopie willen nemen.

2. Er moet al een klein stuk van de te construeren molecule gehybridi-
zeerd zijn op de template, met een vrij 3’ einde. Het kleine stukje
noemen we een primer, en zorgt ervoor dat een polymerase enzyme
zich kan “vastklikken”.

3. Last but not least, moeten er natuurlijk vrije nucleotides en polyme-
rase enzymes aanwezig zijn in de proefbuis, anders is het onmogelijk
om verder te bouwen op de primer.

Laten we een voorbeeld bekijken. Stel dat we het complement willen
nemen van de molecule X = 3’-GCCTTTACCT-5’. De molecule X is dus de
template. Nu moeten we een primer hybridiseren aan de template, waarvan
het 3’ einde vrij is. Aangezien we de hele molecule willen kopiëren, kunnen
we de primer best in het begin (dicht bij het 3’ einde van X) hybridiseren.
Een goede primer is dan 5’-CGGA-3’, want die zal binden op de eerste vier
nucleotides van de template, aan het 3’ einde. Deze situatie is afgebeeld
bovenaan figuur 2.3. Nu voegen we een hele hoop losse nucleotides (A, C,
T en G) en een polymerase enzyme toe aan de proefbuis. Het polymerase
enzyme zal nu het vrije 3’ einde van de primer uitbreiden met één base
die het Watson-Crick complement is van de overeenkomstige base op de
template. Het enzyme herhaalt dit totdat het einde van de template is
bereikt. Figuur 2.3 illustreert dit proces.

Vanuit het programmeren-met-DNA oogpunt is er een interessante va-
riant op polymerase. Nucleotides kunnen een keten vormen doordat de
hydroxyl van de vorige nucleotide bindt met de fosfaatgroep van de volgen-
de nucleotide. Als we de hydroxyl van een nucleotide vervangen door één
enkel waterstofatoom, bekomen we een didesoxynucleotide. Elk van de vier
nucleotiden A, C, T en G heeft een didesoxy-variant, genoteerd ddA, ddC,
ddT en ddG. Het interessante aan deze didesoxynucleotides is dat ze niet
kunnen binden met de fosfaat-groep van de volgende nucleotide in een keten.
M.a.w. polymerase stopt als het een dd-nucleotide tegenkomt. Waarom is
dit nu interessant? Door gebruik te maken van dd-nucleotiden kunnen we
twee primers definiëren. Een start primer die aangeeft waar de polymerase
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Figuur 2.3: Polymerase in actie. Figuur overgenomen uit Rozenberg et al.
p. 21 [41].
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begint, en een stop primer die aanduidt waar de polymerase moet stoppen.
Belangrijk is natuurlijk dat de stop primer een sequentie is van nucleoti-
den, en dat de laatste nucleotide een dd-nucleotide is. Polymerase enzymes
kunnen wel de start primer uitbreiden, maar niet de stop primer. Deze con-
structie kan handig van pas komen als we in een lange template een stukje
double-stranded willen maken.

Desoxynucleotiden zullen we later nog tegenkomen bij het lezen van DNA
sequenties.

2.2.3 Knippen

Door een proefbuis op te warmen of af te koelen, kunnen we de inter-base-
bindingen verbreken. Maar het kan in sommige situaties ook handig zijn om
de ruggengraat van een molecule te verbreken. Door bepaalde enzymes te
gebruiken kunnen we de ruggengraat (de fosfaat-hydroxyl bindingen) breken.
Zo kunnen we DNA moleculen knippen. Het knippen van een DNA molecule
noemen we endonuclease. Een enzyme dat het knippen mogelijk maakt,
noemen we een knipenzyme of een restrictie enzyme.

Er bestaan veel knipenzymes. Deze verschillen van mekaar op een aantal
vlakken:

Site Sommige knipenzymes knippen overal waar ze kunnen knippen. Zulke
enzymes zijn nuttig om DNA te vernietigen. Langs de andere kant zijn
er ook enzymes die een bepaalde sequentie van basen herkennen en het
knippen afstemmen op die restrictie site. Zulke enzymes noemen we
site-specifieke enzymes. Die zijn veel gemakkelijker te controleren en
dus ook interessanter om mee te werken.

Single vs. Double Sommige enzymes knippen alleen maar single-stranded
moleculen, andere daarentegen knippen alleen maar double-stranded
moleculen. Er bestaan ook knipenzymes die zowel single- als double-
stranded moleculen knippen.

Resultaat Als een knipenzyme een double-stranded molecule heeft door-
geknipt, kan dat op twee manieren gebeurd zijn. Ofwel heeft het en-
zyme de twee single-stranded moleculen, waar de double-stranded uit
bestaat, op dezelfde plaats doorgeknipt. Dit noemen we een “blunt
edge” of een botte kant. Figuur 2.4 geeft een voorbeeld van een blunt
edge. De tweede mogelijkheid is dat het enzyme in de twee moleculen
op een verschillende plaats heeft geknipt. Dit resulteert in een “sticky
edge”, zie figuur 2.5. Een sticky edge maakt het gemakkelijker om
de geknipte double-stranded molecule terug aan mekaar te plakken,
doordat het overhangende stukje aan de ene kant hybridiseert met het
overhangende stukje aan de andere kant.
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Figuur 2.4: Voorbeeld van een blunt edge. Figuur overgenomen uit Rozen-
berg et al. p. 27 [41].

Figuur 2.5: Voorbeeld van een sticky edge. Figuur overgenomen uit Rozen-
berg et al. p. 27 [41].
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We gaan hier niet verder in detail treden over de knipenzymes. Meer
informatie kan gevonden worden op de website van REBASE1.

2.2.4 Lijmen

Als we een double-stranded DNA molecule knippen zodat er sticky edges
worden gevormd, en we hybridiseren deze dan terug aan elkaar, dan zijn de
nucleotiden wel aan elkaar gebonden, maar in de ruggengraten zit nog een
gat op de plaats waar geknipt is. Dit is uiteraard geen optimale situatie,
want als we deze molecule zouden denatureren, dan zou deze in vier delen
uiteenvallen. Gelukkig bestaan er ligase enzymes, die ervoor zorgen dat
er een binding ontstaat tussen een hydroxyl en een fosfaatgroep van twee
verschillende nucleotiden. Dus de gaten in de ruggengraat worden gedicht
door ligase enzymes toe te voegen aan een proefbuis. Dit proces wordt
gëıllustreerd in figuur 2.6.

Merk wel op dat een ligase enzyme geen onderscheid maakt tussen nu-
cleotiden. Als twee nucleotiden dicht genoeg bij elkaar liggen zal het ligase
enzyme deze twee aan elkaar binden (gegeven dat ze in de juiste richting lig-
gen). Dit kan handig zijn, maar ook zeer onhandig. Als we geknipt hebben
met een enzyme dat een blunt edge creëert, dan kunnen we de twee delen
terug aan mekaar plakken d.m.v. ligase (gegeven dat beide helften dicht ge-
noeg in elkaars buurt liggen). Dit wordt gëıllustreerd in figuur 2.7. Maar
het begin en einde van een double-stranded DNA molecule zijn in essentie
ook blunt edges. Dus als het einde van molecule X in de buurt ligt van het
begin van molecule Y, dan kan ligase de molecule XY construeren. Merk
op dat X en Y ook dezelfde molecule kan zijn. In dat geval heeft ligase de
molecule X circulair gemaakt. Dit effect is echter niet altijd gewenst. In
een aantal abstracte modellen, zie hoofdstuk 3, eist het circularizeren van
een molecule een belangrijk rol op. Ligase is echter niet de meest efficiënte
manier om te circularizeren.

2.2.5 Scheiden

Tot nu toe hebben we gekeken hoe we een polymeer kunnen aanpassen. Nu
bekijken we twee technieken om bepaalde polymeren wel of niet te selecte-
ren. Eerst en vooral kunnen we DNA moleculen scheiden op basis van hun
lengte. Dit is een belangrijk onderdeel van het sequencen, of uitlezen, van
een molecule, maar is ook handig bij het maken van berekeningen of het ver-
wijderen van “overschotjes”. Ten tweede is het mogelijk om een sequentie te
definiëren en alle moleculen te selecteren die het Watson-Crick complement
van de sequentie, in een single-stranded stuk, bevatten.

1http://rebase.neb.com/rebase/rebase.html
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Figuur 2.6: Ligase enzymes dichten de “gaten” in de ruggengraat van een
DNA molecule. Figuur overgenomen uit Rozenberg et al. p. 30 [41].

Figuur 2.7: Blunt edge ligase. Figuur overgenomen uit Rozenberg et al. p.
30 [41].
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Scheiden op Lengte

Electrophoresis is de beweging van geladen moleculen in een elektrisch veld.
Elke nucleotide heeft een negatieve elektrische lading. Dus in een “wate-
rige” oplossing zullen moleculen naar de negatieve pool van het elektrisch
veld bewegen. De snelheid van de beweging is afhankelijk van de vorm en
de lading van de molecule. Aangezien de monomeren van een polymeer alle-
maal dezelfde vorm en lading hebben, bewegen alle moleculen met dezelfde
snelheid naar de negatieve pool. Als we echter een gel gebruiken, dan wordt
de lengte van een polymeer ook een bepalende factor voor de snelheid. Een
gel is eigenlijk een netwerk van poriën. Kleine moleculen geraken daar veel
gemakkelijker door waardoor ze sneller kunnen bewegen in de richting van
de negatieve pool. Op deze manier kunnen we een verzameling van DNA
moleculen sorteren op lengte. Deze techniek noemen we gel electrophoresis.
Meestal wordt er als gel agarose, polyacrylamide of een combinatie van beide
gebruikt.

Eens de gel “uitgevoerd” is, dit wordt meestal ’s nachts gedaan, moet
het resultaat nog gevisualiseerd worden. Dit gebeurt door een fluorisce-
rende kleurstof op DNA te laten binden. Door de gel dan met ultraviolet
licht te belichten en te fotograferen kregen we een foto met strepen, zoals
in figuur 2.8. Een gel electrophoresis wordt meestal uitgevoerd met twee
of meer “lanen”. Bovenaan in elke laan (bovenaan in de afbeelding) wor-
den DNA moleculen geplaatst, daarna wordt de negatieve pool onderaan de
lanen ingeschakeld. Na een tijdje kunnen we dan de verschillende banden
onderscheiden in de verschillende lanen. Dit is gemakkelijk om verschillen-
de verzamelingen van DNA moleculen met elkaar te vergelijken. Omdat de
negatieve pool onderaan het beeld geplaatst is, komen de onderste banden
overeen met de kortste moleculen. De banden boven in het beeld zijn de
langste moleculen.

Nu zijn de moleculen wel gesorteerd. Maar we kennen hun lengte, in
aantal nucleotiden, nog niet. Om de lengte te achterhalen werken we met
een marker laan. Dit is een laan waarin we DNA moleculen zetten waarvan
de lengte geweten is. In figuur 2.8 is dit de meest linkse laan. Door de
banden in de andere lanen te vergelijken met de marker laan, kunnen we de
lengte van de moleculen in de andere lanen bepalen.

Omdat de moleculen nu gegroepeerd zijn volgens lengte is het gemakke-
lijk om de moleculen met de juiste lengte te selecteren.

Scheiden op Inhoud

Stel dat we alle DNA moleculen uit een verzameling van DNA moleculen
willen selecteren die een bepaalde (korte) sequentie x bevatten. Wij noemen
deze operatie scheiden op inhoud, of separatie, in de literatuur gaan we eer-
der de termen affinity purification of affinitiy chromatography tegenkomen.
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Figuur 2.8: Foto van gel electrophoresis onder ultraviolet licht. Fi-
guur overgenomen van het American Museum of Natural History:
http://www.amnh.org/learn/pd/genetics/case study/alter.html.

17



2. Wat is DNA?

Affinity chromatography is een verzamelnaam voor een serie technieken om
biochemische mengels te scheiden. Al deze technieken werken op basis van
een interactie tussen twee biochemische elementen. Hybridisatie gebaseerd
op Watson-Crick complementariteit is een voorbeeld van zo’n interactie. Wij
kijken in deze deelsectie specifiek naar technieken voor DNA.

Als we alle DNA moleculen willen selecteren die x bevatten, is het logisch
dat we het Watson-Crick complement x gebruiken om een interactie op te
zetten. We noemen x in dit geval de primer. Het eerste wat we dus nodig
hebben is een groot aantal kopieën van x. Die kopieën kunnen dan binden
op de DNA moleculen die x bevatten, en markeren zo de gezochte moleculen.
Er zijn twee veel gebruikte technieken om de DNA moleculen te scheiden.

Ten eerste kunnen we biotin moleculen binden aan alle x; dit noemen
we biotinylation. Biotin kan op zijn beurt binden met streptavidin, een heel
grote molecule. Streptavidin moleculen kunnen op een oppervlak worden
aangebracht. Om moleculen te selecteren, gieten we de DNA moleculen
over het oppervlak waarop de streptavidin moleculen, met daaraan de ge-
biotinyleerde primers, zijn vastgemaakt. Moleculen die x bevatten kunnen
hybridiseren met x. Moleculen die gehybridiseert zijn, hangen dus ook vast
aan een streptavidin molecule, dat vasthangt aan het oppervlak. Nu spoelen
we het oppervlak af, waardoor alle moleculen die niet gehybridizeerd hebben
met een primer (en dus x hoogstwaarschijnlijk niet bevatten) worden ver-
wijderd. We moeten dan alleen nog de gehybridizeerde moleculen losmaken
van de streptavidin, wat mogelijk is door denaturatie.

De tweede methode maakt gebruik van magnetische markers die aan een
polymeer kunnen vastgehangen worden. We hangen deze markers aan de
kopieën van het complement van x. Vervolgens voegen we deze gemagne-
tiseerde primers toe aan de verzameling van moleculen. De complementen
hybridiseren op de moleculen die x bevatten en worden vervolgens met een
magneet van de andere moleculen gescheiden.

2.2.6 PCR

Eén van de grote nadelen van werken met DNA is dat er altijd wat niet-
determinisme schuil gaat in bepaalde operaties. Hybridisatie kan alleen
plaatsen vinden als de twee moleculen dicht genoeg in elkaars buurt zijn.
Daarom is het belangrijk dat we grote hoeveelheden DNA hebben, om re-
latief zeker te kunnen zijn dat alle reacties die kunnen plaats vinden ook
effectief plaats vinden.

Een methode om snel grote hoeveelheden kopieën van een DNA mole-
culen te creëren is Polymerase Chain Reaction of PCR. Zoals de naam zegt
is dit een ketting van polymerases. Stel dat we een double-stranded mole-
cule α willen vermenigvuldigen. We creëren dan twee primers β en γ. De
β-primer is het complement van de laatste nucleotiden van α, de γ-primer
bestaat uit de eerste nucleotiden van α. Het aantal nucleotiden is niet zo
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belangrijk, een vijf- tot tiental volstaat.
We beginnen met één double-stranded exemplaar van α. Eerst warmen

we de proefbuis op, zodat α in zijn twee complementen, 5’-α1-3’ en 3’-α2-5’
uiteenvalt. Vervolgens voegen we aan de proefbuis β- en γ-primers toe en
laten we de proefbuis afkoelen zodat er hybridisatie kan plaats vinden. Merk
op dat het mogelijk is dat dit gewoon leidt tot de hybridisatie van α1 en α2.
Het is dus aangewezen om een hoge concentratie van primers te gebruiken.
Op die manier is de kans groot dat een β-primer hybridiseert met α1 en een
γ-primer hybridiseert met α2. Vervolgens voegen we polymerase enzymes en
losse nucleotides toe aan de proefbuis. Dit zorgt ervoor dat we twee kopieën
hebben van α.

Door de keten denaturatie-priming-polymerase telkens te herhalen, zul-
len we na elke iteratie nagenoeg een verdubbeling hebben van het aantal α
moleculen. Het is duidelijk dat we op deze manier heel snel heel veel kopieën
kunnen maken van een bepaalde molecule.

2.2.7 Sequencing

Nadat we een proefbuis met DNA moleculen hebben bewerkt, willen we
natuurlijk graag weten wat het resultaat is. M.a.w. we willen de DNA mo-
leculen in de proefbuis omzetten naar strings over het alfabet {A, C, T, G}.
Dit proces noemen we sequencing. Er bestaan een verschillende methoden
om DNA te sequencen. De chain-termination of dideoxy enzymatic of San-
ger methode is veruit de populairste omwille van zijn betrouwbaarheid en
relatief gebruiksgemak [82]. Vroeger werd sequencing met de hand gedaan,
tegenwoordig zijn er machines voor, zogenaamde DNA sequencers.

Stel dat we een molecule α willen sequencen. Dan moet de molecule α
verpakt zijn in een molecule αγ, waarbij γ een bekende sequentie is. Dit
betekent dat we eventueel voor het sequencen van een molecule, er een stukje
achter moeten hangen. Hier gaan we niet verder op in. We veronderstellen
dat α verpakt is, en we γ kennen.

De molecule γ is heel belangrijk in de Sanger methode, omdat deze me-
thode gebaseerd is op polymerase. We hebben reeds gezien dat polymerase
alleen kan gebeuren als er een template en een primer zijn. Doordat we γ
kennen, hebben we een primer, nl. γ. De template is α. We bereiden vier
proefbuizen voor, die we A, C, T en G noemen. In elke proefbuis voegen we
een groot aantal kopieën van αγ en γ moleculen toe. De primers zullen dan
hybridiseren op de templates, zodat polymerase mogelijk is. Tevens voegen
we polymerase enzymes en een zekere concentratie van de vier nucleotiden
toe aan elke proefbuis. Aan proefbuis A voegen we nu nog een beperkte
hoeveelheid ddT toe, aan proefbuis T voegen we een beperkte hoeveelheid
ddA toe, aan proefbuis C voegen we een beperkte hoeveelheid ddG toe en
aan proefbuis G voegen we een beperkte hoeveelheid ddC toe. Dan laten
we de chemie zijn werk doen in de vier proefbuizen.
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Wat gebeurt er nu in de vier proefbuizen? Laten we de reactie in proef-
buis A eens volgen. Herinner dat polymerase stopt bij een dideoxynucle-
otide. Polymerase bindt telkens een nucleotide op de template volgens de
Watson-Crick complementariteit. Maar als polymerase in deze proefbuis
een A tegenkomt in de template, kan het enzyme een T of een ddT binden
op de A, afhankelijk van welke nucleotide het dichtste in de buurt is. Er is
dus een zekere kans pT dat een T wordt gebonden en een zekere kans pddT
dat een ddT wordt gebonden. De kans pT is veel groter dan pddT omdat
we slechts een beperkte hoeveelheid ddT hebben toegevoegd. Stel dat er nu
n A nucleotiden voorkomen in α. De kans dat er op de eerste A een ddT
wordt gebonden is pddT . De kans dat er op de tweede A een ddT wordt
gebonden is pddT × pT . In het algemeen is de kans dat er op de i-de A een
ddT wordt gebonden gelijk aan: pddT ×pi−1

T . Merk op dat als pddT heel klein
is, we heel veel double-stranded α’s zullen terug vinden en slechts heel wei-
nig moleculen die niet volledig double-stranded zijn. Doordat we een groot
aantal kopieën van αγ in de proefbuis hebben gestoken, kunnen we redelijk
zeker zijn dat er voor elke A een aantal kopieën van αγ een ddT gebonden
hebben op die A. M.a.w. als we nu de proefbuis denatureren en alleen de
moleculen selecteren die γ bevatten, mogen we stellen dat voor elke positie
van A er een aantal moleculen zijn, die exact die lengte hebben (omdat ze
op de overeenkomstige positie een ddT hebben).

De inhoud van elke proefbuis, na een denaturering en een separatie,
wordt dan op een aparte laan van een gel gegoten. We voeren dan electrop-
horesis uit, dit levert een foto op zoals in figuur 2.9. Uit deze grafiek kunnen
we afleiden welke nucleotide op welke positie voorkomt en dus kunnen we
een string opstellen over het alfabet {A, C, T, G}. Als we deze string omke-
ren en het Watson-Crick complement nemen, hebben we de lettersequentie
van α bepaald.

2.2.8 Synthese

Tot nu toe hebben we nog niet stil gestaan bij de herkomst van de DNA
moleculen. We zijn er steeds van uitgegaan dat de nodige moleculen aanwe-
zig waren in een proefbuis. Kunnen we van om het even welke string over
A, C, T en G een DNA moleculen maken? Het antwoord is ja. Synthesizers
zijn machines waarin we een sequentie van A’s, C’s, T’s en G’s kunnen inge-
ven. Een synthesizer produceert de overeenkomstige DNA molecule, maakt
er miljoenen kopieën van en levert deze af in een klein flesje. Iedereen die
gëınteresseerd is om te experimenteren met eigen ontworpen DNA sequentie,
kan deze bestellen via het Internet2.

2http://www.primesyn.com/index.html en http://www.oligo.net
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Figuur 2.9: Resultaat van gel electrophoresis tijdens een Sanger sequencing.
Figuur overgenomen van http://en.wikipedia.org/wiki/DNA sequencing.

2.2.9 Foutenmarge

We zijn er tot nu toe een beetje stilzwijgend vanuit gegaan dat alle lab-
operaties op DNA perfect verlopen. In de praktijk kan er echter wel het één
en ander fout lopen, met elke operatie is een niet-nul error-rate geassoci-
eerd. Het is belangrijk dat de error-rates in rekening worden gebracht als we
DNA computing in de praktijk willen brengen. Sommige operaties zijn veel
feilbaarder dan andere operaties, waardoor het mogelijk interessanter is om
in een implementatie een “omweg” te nemen via minder feilbare operaties
i.p.v. rechttoe rechtaan te werken.

2.3 Waarom gebruiken we DNA om berekeningen
uit te voeren?

2.3.1 Motivatie voor DNA

Waarom kiezen we DNA moleculen om berekeningen uit te voeren en niet
een ander substraat? Omdat DNA moleculen een aantal interessante eigen-
schappen hebben. DNA is zeer robuust. Daarom dat we ook vaak horen
over DNA onderzoeken in de media, zij het op ingevroren mummies of in
gerechtelijke onderzoeken. Ten eerste blijft DNA goed geconserveerd onder
een aantal omstandigheden. Ten tweede, om aan het DNA te komen in cel-
len, worden de cellen gekookt. Door de cellen te koken gaan alle structuren
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kapot, behalve het DNA. Inderdaad, bij het denatureren van DNA warmen
we de waterige oplossing, waar het DNA zich in bevindt, op tot quasi het
kookpunt. Meestal blijven we onder het kookpunt omdat anders alle enzy-
mes, zoals polymerase, zouden kapotgaan. Uit het oogpunt van dataopslag
is robuustheid een zeer aantrekkelijke eigenschap.

DNA is ook gemakkelijk te manipuleren. Omdat er zoveel onderzoek
is naar DNA, is het ook logisch dat er veel technieken en methoden zijn
ontwikkeld om met DNA te werken. Over de jaren heen zijn deze technieken
verbeterd, zodat wij nu op een relatief betrouwbare manier kunnen omgaan
met DNA.

De robuustheid en manipuleerbaarheid van DNA zijn op zich reden ge-
noeg om DNA als berekeningsmodel te onderzoeken. Maar DNA is misschien
niet het enige materiaal dat deze eigenschappen bezit. Er is inderdaad nog
een andere voor de hand liggende kandidaat, de minder bekende broer van
DNA: ribonuclëınezuur of RNA. Tot nu toe heeft RNA altijd wat in de
schaduw gestaan van DNA. Recent is echter gebleken dat RNA ook een
belangrijk onderdeel is van de cel, zie hoofdstuk 4. RNA heeft echter één
groot nadeel t.o.v. DNA, RNA is minder stabiel waardoor RNA moleculen
wel eens uit elkaar vallen. Uiteraard hebben we liever niet dat zoiets midden
in een berekening gebeurt.

Omwille van zijn robuustheid en manipuleerbaarheid en het nadeel waar
RNA mee kampt, is DNA een ideale keuze om berekeningen mee uit te
voeren!

2.3.2 Andere Paradigma’s

Er zijn nog andere principes en mechanismen in cellen die we kunnen ge-
bruiken om berekeningen uit te voeren.

Membranen

Cellen bestaan vaak uit membranen. Een membraan is een chemische struc-
tuur, een soort vlies, dat een gebied kan afsluiten van de “rest van de we-
reld”. In het gebied omsloten door een membraan zitten bepaalde elementen
die chemische reacties kunnen ondergaan. Het interessante aan membranen
is dat bepaalde elementen er wel door kunnen en andere elementen niet.
Bijvoorbeeld rond de kern van eukaryote cellen (bv. cellen van een mens)
ligt een membraan. In de kern zit ons genoom. Niet zomaar alle protëınes
kunnen binnendringen in de cel. Het “RNA polymerase” protëıne, dat een
single-stranded DNA molecule vertaalt in een single-stranded RNA molecu-
le, kan er wel door. Maar ribosomen, de protëınes die een RNA molecule
vertalen naar een protëıne, kunnen niet in de kern van de cel binnendringen.
Gelukkig kunnen RNA moleculen wel door het membraan rond de kern en
kunnen ribosomen toch de levensnoodzakelijke protëınes maken. Dit princi-
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Figuur 2.10: (a) Zeven membranen die volgens een hiërarchie vervat zitten
in mekaar. (b) De hiërarchie van de membranen. Figuur overgenomen uit
Amos p. 66 [7].

pe van semi-doorlaatbare membranen kan gebruikt worden om berekeningen
uit te voeren [7]. Petri nets zijn het bekendste voorbeeld van dit paradig-
ma [76]. Een direct gebruik van membranen zien we in de P systemen van
Păun [73]. Een P systeem is interessant vanuit een biologisch perspectief,
maar ook concurrente systemen kunnen gemakkelijk beschreven worden in
dit model. Laten we even dieper ingaan op de P systemen.

In figuur 2.10 zien we een voorbeeld van zeven membranen die hiërarchisch
in elkaar genest zijn. Biologisch gezien is een membraan een vlies, Păun han-
teert een iets andere definitie. Een membraan bestaat uit een grens en een
gebied omsloten door de grens. Als er in het gebied van een membraan
M geen andere membranen voorkomen, noemen we het membraan M ele-
mentair. De gebieden van onderliggende membranen behoren niet tot het
gebied van het omvattend membraan. Het gebied van een membraan is een
multiset van objecten. Objecten worden gerepresenteerd door symbolen van
een bepaald alfabet. Elk membraan heeft een verzameling van regels die
objecten, aanwezig in het membraan, transformeren naar andere objecten.
Regels kunnen objecten ook doen migreren van een membraan naar een an-
der membraan. Een object kan uit het huidige membraan migreren naar het
omvattende membraan of naar een membraan dat omvat zit in het huidige
membraan. M.a.w. een object kan telkens één trapje hoger of lager in de
hiërarchie gaan. Een object in het root-membraan – het membraan boven-
aan in de hiërarchie – kan nog een stapje hoger gaan door te migreren buiten
dit membraan, naar de omgeving. Bijvoorbeeld, een object in membraan 3
van figuur 2.10 kan migreren naar membraan 1 of naar membraan 4 of 5.
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Cellen

Waarom zouden we ons beperken tot enkele onderdelen van een cel? Door-
heen de evolutie is de cel een relatief efficiënte “machine” geworden waarin
concurrent gedrag eerder regel dan uitzondering is. Dit biedt uiteraard per-
spectieven in het licht van het dagelijkse gevecht van programmeurs met
parallelisme. Het herprogrammeren van cellen of het ontwerpen van cellen
om berekeningen uit te voeren wordt gevat onder de noemer cellular compu-
ting [7]. Dit biedt ook een heel natuurlijk denkkader. Inderdaad, we kunnen
een cel beschouwen als een kleine computer. “Het programma van de cel”
zit vervat in het genoom. Het genoom codeert genen. Een gen is een DNA
sequentie die gemarkeerd is door een bepaald startcodon en een stopcodon.
Een codon is een korte sequentie, meestal drie basen lang. Een gen kan ver-
taald worden in een RNA molecule, die op zijn beurt vertaald kan worden
in een protëıne. Protëınes en RNA zijn de werkpaarden van de cel. Zij zijn
in staat om bepaalde chemische structuren te manipuleren. De manipulatie
van deze structuren kunnen we beschouwen als een berekening. Een gen
wordt uitgedrukt als het wordt vertaald naar het overeenkomstige protëıne.
Een Gene Regulatory Network (GRN) is een verzameling van genen die af-
hankelijk zijn van mekaar [67]. De uitdrukking van een gen in een GRN
kan ervoor zorgen dat andere genen meer, minder of helemaal niet worden
uitgedrukt. Een GRN kunnen we dus beschouwen als de controlestructuur
van “het programma van de cel”.

Uiteraard is een cel veel complexer dan een verzameling van DNA mo-
leculen, waardoor het ontwerpen van een cel die een berekening uitvoert
waarschijnlijk veel moeilijker is dan het ontwerpen van een DNA computer.
Denk maar aan het protein folding probleem. De functie van een protëıne
wordt grotendeels bepaald door de vorm waarin hij zich vouwt. Het vinden
van de vouwvorm gegeven de sequentie van bouwblokken van een protëıne,
blijkt een ongelofelijk moeilijk probleem te zijn [92].

2.4 Discussie

In dit hoofdstuk hebben we bestudeerd hoe de DNA molecule chemisch in
elkaar steekt en hebben we notatie en terminologie rond DNA ingevoerd.
Vervolgens hebben we beschreven hoe DNA moleculen in een labo kunnen
gemanipuleerd worden. Enzymes eisen een belangrijke rol op in dit verhaal.
Operaties in het labo zijn niet zonder fouten en daar moet rekening mee
gehouden worden. Tot slot hebben we onze keuze voor de DNA molecule
gemotiveerd en gekeken naar andere berekeningsmodellen die niet op DNA
zijn gebaseerd maar ook biologisch gëınspireerd zijn.
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Hoofdstuk 3

Berekeningsmodellen

3.1 Introductie

Oorspronkelijk werd DNA beschouwd als het wondermateriaal waarmee NP-
Harde problemen in polynomiale tijd zouden opgelost kunnen worden. Aan-
leiding hiervoor was het baanbrekende experiment van Adleman [2]. Hij
toonde als eerste aan dat m.b.v. DNA het Hamiltoniaanse pad probleem in
een polynomiaal aantal stappen kan opgelost worden. Dit experiment heeft
veel onderzoek aangewakkerd naar DNA als basis voor het uitvoeren van be-
rekeningen [7, 41, 57]. Adleman’s experiment was relatief ad-hoc, veel werk
is sindsdien besteed aan het ontwikkelen van modellen waarin gemakkelijk
geprogrammeerd kan worden [7, 41, 75].

In dit hoofdstuk bespreken we eerst en vooral het experiment van Adle-
man. Er bestaan drie categorieën van formele modellen. We bespreken een
één of meerdere modellen per categorie. Uit elke categorie kiezen we ook
een model waarvan we de implementatie in DNA bestuderen.

3.2 Adleman’s Experiment

3.2.1 Introductie

Het verhaal wil dat Adleman, toen voornamelijk bekend van RSA [78], op
een avond in bed een boek over moleculaire biologie aan het lezen was en
tegen zijn vrouw Lori, die naast hem in bed lag, zei: “Jeez, these things
could compute”. Die nacht kon hij niet meer slapen omdat hij te druk bezig
was met uit te denken hoe hij problemen zou kunnen oplossen met DNA.

Deze ingeving heeft geleid tot het eerste experiment met DNA computing
[2]. In dat experiment loste Adleman het Hamiltoniaanse pad probleem
op m.b.v. DNA moleculen. Het Hamiltoniaans pad probleem (HPP) gaat
over het vinden van een pad in een gerichte graaf dat alle knopen exact
eenmaal bezoekt. Adleman ging er ook nog vanuit dat er een start- en
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Figuur 3.1: Graaf waarin Adleman een Hamiltoniaans pad probeerde te
vinden. Figuur overgenomen uit Rozenberg et al. p. 44 [41].

een doelknoop moeten worden gespecificeerd. Dit probleem is gerelateerd
aan het “Traveling Salesman Probleem” (TSP) [11]. Adleman loste het
HPP op voor een graaf met zeven knopen. De graaf is weergegeven in
figuur 3.1. Merk op dat de knopen in numerieke volgorde een Hamiltoniaans
pad vormen.

De vraag is nu, hoe vinden we een Hamiltoniaans pad in een graaf? Een
optie is om alle mogelijke paden op te sommen en voor elk pad na te gaan of
het een Hamiltoniaans pad is of niet. Het nagaan of een pad Hamiltoniaans
is, is betrekkelijk eenvoudig! Het is logisch dat we ons afvragen of er geen
beter algoritme bestaat dat Hamiltoniaanse paden vindt. Dit blijkt niet
het geval, tenzij we heuristische algoritmes gebruiken, omdat het HPP een
NP-Compleet probleem is. Als we DNA in een proefbuis doen, gebeuren er
heel veel reacties concurrent. Dit parallelisme stelde Adleman in staat om
het HPP “snel” op te lossen a.d.h.v. DNA moleculen.

3.2.2 Representatie

Hoe heeft Adleman deze zoektocht “snel” kunnen uitvoeren met DNA? De
eerste stap is om de graaf voor te stellen met DNA moleculen, zodat we DNA
operaties kunnen toepassen op de representatie. Adleman kiest voor elke
knoop een willekeurige polymeer van lengte 20, ook wel een 20-mer genoemd,
si, 0 ≤ i ≤ 6. Bv.: s2 = TATCGGATCGGTATATCCGA. Bogen tussen
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Figuur 3.2: Voorbeelden van paden in Adleman’s graaf. De blokken stellen
DNA sequenties voor. Figuur overgenomen uit Rozenberg et al. p. 47 [41].

knopen zijn ook DNA strengen. De boog tussen knoop i en j, genoteerd eij
is de concatenatie van het Watson-Crick complement van de eerste 10 basen
van sj en de laatste 10 basen van si. Zo kunnen si, sj en eij hybridiseren
met elkaar, want de richting van de boog-representatie is omgekeerd aan de
knoop-representaties. M.a.w. door de representaties van knopen en bogen
samen te voegen in een proefbuis kunnen paden uit de graaf gevormd worden.
Een aantal voorbeeldpaden zijn weergegeven in figuur 3.2.

3.2.3 Algoritme

Adleman bedacht een eenvoudige algoritme om de Hamiltoniaanse paden in
een graaf te vinden: Gegeven een gerichte graaf G met n knopen, startknoop
vin en doelknoop vout.

1. Genereer alle paden in G.

2. Verwijder alle paden die niet in vin beginnen of in vout eindigen.

3. Verwijder alle paden die niet uit exact n knopen bestaan.

4. Voor elke van de n knopen v:

(a) Verwijder alle paden die v niet bevatten.

De paden die niet verwijderd zijn, zijn Hamiltoniaans paden. Inderdaad,
we creëren eerst alle mogelijke paden. Als er een Hamiltoniaans pad in de
graaf aanwezig is, dan zit het in deze verzameling. Vervolgens verwijderen
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we telkens paden die niet Hamiltoniaans kunnen zijn. In essentie is dit
algoritme een exhaustieve zoektocht.

Als we dit algoritme op een hedendaagse computer implementeren, dan
neemt de eerste stap het grootste gedeelte van de rekentijd in beslag. In
worst-case zijn er namelijk exponentieel veel mogelijke paden in een graaf.
Inderdaad, in een complete graaf (een graaf waarin elke knoop een boog
heeft naar elke andere knoop), komt het aantal paden van lengte n overeen
met het aantal permutaties van de knopen. Merk op dat in het geval van een
complete graaf, elke permutatie van niet-start en -stop knopen een Hamilto-
niaans pad is. Gegeven een pad, kunnen de andere stappen in polynomiale
tijd berekend worden.

3.2.4 Implementatie

De eerste stap is relatief eenvoudig. We voegen aan een proefbuis, die een
waterige oplossing bevat, een zekere hoeveelheid (concentratie) van elk on-
derdeel (zowel knopen als bogen) toe. De knopen en bogen zullen beginnen
hybridiseren. Door een ligase protëıne toe te voegen worden de moleculen
afgewerkt. Als de concentraties hoog genoeg zijn, mogen we met een grote
kans veronderstellen dat het Hamiltoniaans pad aanwezig is in de proefbuis.
Rozenberg et al. stellen voor om de tweede stap te implementeren op een
beetje een eigenaardige manier. I.p.v. de foutieve moleculen te verwijderen,
vergroten we het aantal correcte moleculen in de proefbuis d.m.v. een PCR
met als primers s0 en s6. Wij zien echter niet in hoe dit de tweede stap uit-
voert. Twee separaties met primers s0 en s6 lijkt ons een betere manier van
werken. Merk op dat we hierdoor ook overgaan op single-stranded stren-
gen. De derde stap kan eenvoudigweg gëımplementeerd worden door een gel
electrophoresis uit te voeren en alleen de strengen van lengte 7 × 20 = 140
base paren over te houden. De vierde stap implementeren we door een reeks
van affiniteit purificaties uit te voeren. Tot slot willen we het resultaat kun-
nen uitlezen. Hiervoor gebruikte Adleman graduated PCR. Graduated PCR
bestaat uit een serie PCRs gevolgd door gel electrophoresis. In dit geval
bestaat de graduated PCR uit zes verschillende PCRs, één voor elke knoop
behalve de startknoop. Merk op dat vijf PCRs zouden volstaan in dit geval,
aangezien we weten met welke knoop het pad eindigt. Het resultaat van
de i-de PCR wordt in de i-de laan van gel geplaatst. De i-de PCR wordt
uitgevoerd met de primers s0 en si. Als voorbeeld kijken we naar de der-
de PCR. Het startpunt van de derde PCR wordt schematisch gëıllustreerd
in figuur 3.3. Tijdens de eerste ronde ziet de proefbuis van de derde PCR
er schematisch uit als figuur 3.4. Het is duidelijk dat na een aantal PCR-
ronden er een heel groot aantal strengen in de proefbuis zit met als lengte
de positie van de i-de knoop maal 20. Voor de derde PCR is dat een lengte
van 80 base paren. Als we vervolgens de resultaten van de respectievelijke
PCRs op de gel plaatsen krijgen we, na verloop van tijd, de locaties van
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s3

s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6

s0

Figuur 3.3: Startpunt van de derde PCR. Een rechthoek met een onderbro-
ken rand duidt op het complement van de sequentie die vermeld staat in de
rechthoek.

s3

s0 s1 s2 s3 s4 s5 s6

s0 s1 s2 s3

s0

Figuur 3.4: Na de eerste ronde in de derde PCR. Een rechthoek met een
onderbroken rand duidt op het complement van de sequentie die vermeld
staat in de rechthoek.

de verschillende knopen te zien, zie figuur 3.5. Uit deze figuur kunnen we
duidelijk aflezen dat de zevende knoop op de zevende positie staat, de zesde
knoop op de zesde positie, . . . .

3.2.5 Discussie

Het is duidelijk dat andere NP-Complete problemen, mits een goede re-
presentatie, gemakkelijk door een gelijkaardig algoritme kunnen opgelost
worden. Inderdaad, de NP-Complete problemen worden gekarakteriseerd
door een exponentieel aantal mogelijke oplossingen, en een polynomiaal
verificatie-algoritme. Met DNA zijn we in staat om alle oplossing in pa-
rallel te creëren en te verifiëren. Dus kunnen we in essentie NP-Complete
problemen in polynomiale tijd oplossen!

3.2.6 Andere experimenten

Na het baanbrekende paper van Adleman werden er snel gelijkaardige resul-
taten gepubliceerd. Lipton stelde een algoritme voor om het SAT probleem
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Figuur 3.5: Het resultaat van de gel.

op te lossen [57]. Adleman et al. stelden een manier voor om de Data En-
cryption Standard (DES) te breken met een DNA computer [4]. Adleman
werkte later mee aan een oplossing voor het 3-SAT probleem dat volledig
in een gel kon gebeuren [17]. Ze slaagde er in om een 3-SAT instantie met
6 variabelen en 11 clausules op te lossen. Twee jaar later waren ze er in
geslaagd om een 3-SAT instantie op te lossen met 20 variabelen [16].

3.3 Modellen voor DNA Berekeningen

In deze sectie beschrijven we een aantal abstracte modellen voor het maken
van berekeningen met DNA, zonder ons bezig te houden met de implemen-
tatie van deze modellen in een labo. Het succes van een model hangt echter
sterk af van de implementatie, want de implementatiedetails hebben een
grote impact op de volgende aspecten:

• De hoeveelheid DNA die nodig is om een berekening uit te voeren.

• De tijd die nodig is om een abstracte operatie uit te voeren in het labo,
plus de tijd die nodig is om de initiële set van waarde te creëren en de
oplossing uit te lezen.

• De error-rate van een abstracte operatie. Elke labtechniek heeft een
error rate die groter is dan nul. Sommige operaties zijn echter meer
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feilbaar dan andere.

We beschouwen drie grote categorieën van modellen. De filtering mo-
dellen, de splicing modellen en de constructieve modellen. De filtering mo-
dellen zijn een logisch vervolg op het Adleman experiment. Ze laten toe om
gemakkelijk algoritmes te formuleren die NP-Complete problemen oplossen.
Er wordt aangenomen dat de filtering modellen echter niet Turing-Compleet
zijn [7]. Daarom kijken we ook naar splicing modellen, waarop we in hoofd-
stuk 5 een variant definiëren, en constructieve modellen, die een oplossing
opbouwen uit basisbouwblokken.

3.3.1 Filtering Modellen

We willen abstracte modellen waarin we ons meer kunnen concentreren op
het probleem dat we willen op lossen i.p.v. ons te moeten concentreren op
de operaties in het labo. De filtering modellen werken daarom op multisets
van woorden over een bepaald alfabet Σ en niet op DNA sequenties. Een
berekening in een filtering model begint altijd met een initiële multiset en
eindigt met één enkele multiset die de oplossing bevat. In het programma
zelf is het mogelijk om meerdere multisets van woorden te gebruiken. De
essentie van de filtering modellen is dat de initiële set alle woorden bevat die
een representatie kunnen zijn van een oplossing. In het bijzonder bevat de
initiële set de oplossing(en). Vervolgens worden alle representaties verwij-
derd die geen oplossing kunnen zijn. De kracht van de modellen zit in het
feit dat één filtering op alle woorden tegelijkertijd wordt uitgevoerd. Maar
dit is ook het zwakke punt van deze modellen. Er zijn meestal een expo-
nentieel aantal mogelijke woorden. Merk ook op dat de filtering modellen
nutteloos zijn als we de initiële set niet in polynomiale tijd (t.o.v. de input
grootte n) kunnen construeren.

Algemene Adleman Model

Adleman initieerde DNA computing in zijn paper “Molecular Computation
of Solutions to Combinatorial Problems”. Hij specificeerde later hoe hij een
DNA computer zou implementeren [3]. We geven hier een korte samenvat-
ting van de operaties die Adleman definieert op sets van woorden over een
alfabet α:

• separate(T, S): Gegeven een set T van woorden over α en een woord
S over α. Het resultaat zijn twee nieuwe sets, +(T, S) en −(T, S),
zodat +(T, S) bestaat uit alle strings uit T die S bevatten, en −(T, S)
bestaat uit alle strings uit T die S niet bevatten.

• merge(T1, T2, . . . , Tn): Gegeven de sets T1, T2, . . . , Tn van woorden over
α. Het resultaat is de unie van deze sets: T1 ∪ T2 ∪ . . . ∪ Tn.
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• detect(T ): Gegeven een set T van woorden over α, is het resultaat
de waarde true als T niet-leeg is, anders is het resultaat de waarde
false.

Bij wijze van voorbeeld kunnen we onderzoeken hoe we het 3-kleurbaar-
heidsprobleem kunnen programmeren in dit model. Als input krijgen we een
graaf G = (V,E), en we hebben drie kleuren: rood, groen en blauw. Het
doel is om te bepalen of we elke knoop (v ∈ V ) een kleur kunnen toekennen
zodat geen enkele twee naburige knopen dezelfde kleur krijgen toegekend.

Fixeer een graaf G = (V,E) met n = |V | knopen. In het alfabet ne-
men we voor elke positie een encodering van de drie kleuren op: α =
{r1, g1, b1, r2, g2, b2, . . . , rn, gn, bn}. De initiële set van woorden T bestaat
uit alle mogelijke inkleuringen van de knopen. De woorden zijn dus van de
vorm c1c2 . . . cn waarbij ci ∈ {ri, gi, bi} een plaatshouder is voor een kleur, en
dat voor elke positie: 1 ≤ i ≤ n. Kunnen we deze multiset van inkleuringen
in polynomiale tijd genereren? Een strategie gelijkaardig aan de strategie
om alle paden van een graaf te genereren kan gebruikt worden.

De essentie van het algoritme is dat we knoop per knoop de huidige mul-
tiset van inkleuring in drie multisets verdelen, één multiset voor elke kleur.
Voor de drie mogelijkheden gaan we dan naar de buren kijken en we verwij-
deren de inkleuringen die aan de buren dezelfde kleur toekennen. De formele
specificatie van het algoritme is opgenomen in algoritme 1. Het algoritme
gaat alleen na of er een 3-kleuring bestaat, niet wat deze is. Het algoritme
voert een polynomiaal aantal operaties uit op multiset van inkleuringen. Als
we veronderstellen dat elke operatie in constante (of zelfs polynomiale) tijd
kan uitgevoerd worden, dan is het gepresenteerde algoritme een polynomiale
tijd algoritme voor het beslissen van 3-kleurbaarheid.

Algorithm 1 Algoritme gebaseerd op het Algemene Adleman Model voor
het 3-kleurbaarheidsprobleem. Overgenomen uit Amos p. 28 [7].
1: Input(T )
2: for i = 1 to n do
3: (Tr, Tbg)← separate(T, ri)
4: (Tg, Tn)← separate(Tbg, gi)
5: for all j such that (i, j) ∈ E do
6: Tr ← −(Tr, rj)
7: Tg ← −(Tg, gj)
8: Tb ← −(Tb, bj)
9: end for

10: T ← merge(Tr, Tg, Tb)
11: end for
12: Output(detect(T ))
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Parallel Filtering Model

Het model van Adleman vertrekt uit een intiële set en separeert hieruit ande-
re sets. Alle woorden blijven dus behouden en kunnen later in de berekening
opnieuw gebruikt worden. Amos stelt het “mark and destroy” paradigma
voor om NP-Complete problemen op te lossen [7]. In dit paradigma ver-
trekken we nog altijd uit een initiële set, maar de strings die we niet meer
nodig hebben worden ook effectief vernietigd. Amos definieert de volgende
operaties op sets van woorden:

• remove(U, {Si}): Deze operatie verwijdert, in parallel, alle woorden
die een Si als substrings bevatten uit de set U .

• union({Ui}, U): Deze operatie creëert in parallel de set U als de unie
van de sets Ui.

• copy(U, {Ui}): Deze operatie produceert een aantal kopieën, Ui, van
U .

• select(U): Deze operatie selecteert een willekeurig element van U ,
als U leeg is wordt de waarde empty terug gegeven.

In het model van Adleman zat het kopiëren impliciet in de separatie,
Amos maakt deze operatie expliciet. Hij veronderstelt ook dat alle operaties
in constante tijd kunnen uitgevoerd worden. Merk ook op dat de output
iets anders georganiseerd is dan in Adleman’s model. Hier wordt ofwel een
oplossing teruggegeven ofwel de waarde empty.

Laten we opnieuw proberen om het 3-kleurbaarheidsprobleem op te los-
sen. Figuur 3.6 toont de flowchart van het algoritme. De idee achter het
algoritme is eigenlijk exact dezelfde als bij de implementatie met het Alge-
mene Adleman model. Alleen maken we hier kopieën, en verwijderen we uit
die kopieën de dingen die we niet willen.

Sticker Model

De vorige twee filtering modellen lijken redelijk fel op mekaar, het sticker
model werkt op een lichtjes andere manier [7, 80]. Het DES-kraak-algoritme
en de twee 3-SAT algoritmes zijn gëımplementeerd in dit model [4, 17, 16].
Het sticker model werkt, in tegenstelling tot de vorige twee filtering model-
len, met multisets van woorden over een binair alfabet {0, 1}. Deze woorden
noemen we geheugenstrengen. Elke bit in een geheugenstreng kan afzonder-
lijk aan- en uitgezet worden. De lengte van een geheugenstreng is het aantal
bits dat de geheugenstreng bevat. Hier introduceren we voor de eerste keer
het begrip proefbuis in een abstract model. Een proefbuis in deze context
is niets anders dan een multiset van geheugenstrengen van lengte k. Roweis
et al. definiëren de volgende operaties op proefbuizen:
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Figuur 3.6: De flowchart voor het oplossen van het 3-
kleurbaarheidsprobleem. Het aantal knopen is n. Figuur overgenomen uit
Amos p. 59 [7].
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• N = merge(N1, N2): Het resultaat is de proefbuis N die de unie bevat
van de proefbuizen N1 en N2.

• (+(N, i),−(N, i)) = separate(N, i): Gegeven een proefbuis N en
een natuurlijk getal i, creëert deze operatie twee nieuwe proefbuizen
+(N, i) en −(N, i), waarbij de proefbuis +(N, i) alle geheugenstrengen
bevat waarvan de i-de bit aan staat, en −(N, i) alle geheugenstrengen
bevat waarvan de i-de bit uit staat.

• set(N, i): Gegeven een proefbuis N en een natuurlijk getal i, zet deze
operatie de i-de bit van elke geheugenstreng in N aan.

• clear(N, i): Gegeven een proefbuis N en een natuurlijk getal i, zet
deze operatie de i-de bit van elke geheugenstreng in N uit.

Amos begaat in zijn beschrijving van het sticker model een kleine fout
door te definiëren dat een geheugenstreng een lengte n heeft en bestaat uit
k niet-overlappende substrengen van lengte m. Dit hoort echter niet thuis
in het model, want het model spreekt over geheugenstrengen met k bits. In
de praktijk gaan we uiteraard een geheugenstreng implementeren a.h.v. k
substrengen van lengte m. Het is echter belangrijk dat het abstracte model
en de implementatie gescheiden blijven.

Een algoritme in dit model begint met een input-proefbuis en eindigt met
een output-proefbuis. Als de output-proefbuis niet leeg is, wordt zijn inhoud
uitgelezen en meegedeeld, anders wordt meegedeeld dat de proefbuis leeg is.
In een algoritme is het uiteraard toegestaan om met meerdere proefbuizen
te werken.

De initiële set, of input-proefbuis, is ook hier van cruciaal belang. De
initiële set wordt ook wel een bibliotheek genoemd. Een (k, l)-bibliotheek,
waarbij 1 ≤ l ≤ k, bestaat uit geheugenstrengen van lengte k. De eerste l
bits kunnen aan of uit staan en de laatste k − l bits staan uit. De intüıtie
hierachter is dat de eerste l bits de mogelijke oplossingen representeren en
de laatste k − l bits kunnen gebruikt worden als “werkgeheugen”. De es-
sentie van het sticker model is dus dat de kandidaat-oplossing in de eerste
l bits staat, en de laatste k − l bits worden gebruikt voor de verificatie
van de oplossing. Uiteraard kan deze verificatie in parallel gebeuren op alle
kandidaatoplossingen tegelijkertijd.

Een mooi voorbeeld om dit model te illustreren is het minimal set cover
probleem. In het minimal set cover probleem hebben we een verzameling
van objecten S = {1, . . . , p} en een verzameling van deelverzamelingen van
S die we noteren met {C1, . . . , Cq}. Het probleem is nu om de kleinste
subset van indices (= set cover) I ⊆ {1, . . . q} te vinden, zodat geldt dat⋃
i∈I Ci = S. We beschrijven het algoritme aan de hand van een voorbeeld,

de generalisatie is triviaal. Stel dat we vijf objecten {1, 2, 3, 4, 5} hebben en
vier “covers” C1 = {3, 4, 5}, C2 = {1, 3, 4}, C3 = {1, 2, 5} en C4 = {3, 4}.
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Om deze instantie op te lossen met het sticker model, beginnen we met
een (9, 4)-bibliotheek te construeren. Het idee is dat we elke combinatie
van covers uitproberen en we 5 “object-bits” hebben om te checken of een
object aanwezig is. Het algoritme ligt nu voor de hand. We lopen één voor
één de covers af, en flippen de overeenkomstige object-bits naar aan. Bits
die aanstaan, en dan nog eens expliciet worden aangezet, blijven gewoon
aanstaan. Dit idee is uitgewerkt in algoritme 2 van regel 1 t.e.m. 8. Door
vijfmaal te separeren houden we alleen de set covers over die alle objecten
bevatten. Dit wordt veralgemeend in regels 9 t.e.m. 11 in algoritme 2. Het
laatste stuk van het probleem vraagt nog wat creativiteit. Hoe kunnen we
nu uit al deze set covers de minimale set cover(s) halen? Eenvoudigweg
door te sorteren! Het sorteerproces wordt gëıllustreerd in figuur 3.7 en
veralgemeend van regel 12 t.e.m. 16 in algoritme 2. De tupels geven aan
welke sets de set cover opmaken. Uiteindelijk zien we dat de set covers
{1, 3}, {3, 4} en {2, 3} minimaal zijn over alle set covers. Voor het uitlezen
lopen we alle proefbuizen uit de sorteer procedure af en outputten de eerste
niet-lege proefbuis.

Algorithm 2 Implementatie van het minimal set cover probleem bestaande
uit p objecten en q covers. De waarde cji slaat op het j-de object uit cover
Ci. Algoritme overgenomen uit Amos p. 59 – 60 [7].
1: Input(N0)
2: for i = 1 to q do
3: (K,L)← separate(N0, i)
4: for j = 1 to |Ci| do
5: set(K, q + cji )
6: end for
7: N0 ← merge(K,L)
8: end for
9: for i = q + 1 to q + p do

10: (N0, L)← separate(N0, i)
11: end for
12: for i = 1 to q do
13: for j = i− 1 down to 0 do
14: (Nj+1, Nj)← separate(Nj , i)
15: end for
16: end for
17: for i = 1 to q do
18: if Ni 6= ∅ then
19: Output(Ni)
20: end if
21: end for
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Figuur 3.7: De sorteer procedure visueel uitgelegd. We beginnen links bo-
venaan in proefbuis N0, en er zijn nog vier extra proefbuizen voorzien. Elke
rij naar onder betekent één tijdstap. De laatste rij toont het resultaat. In
de eerste stap worden alle set covers die cover C1 bevatten één plaats naar
rechts geschoven. Dit herhaalt zich voor de overige drie covers C2, C3 en C4.
Figuur overgenomen uit Amos p. 53 [7].
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Figuur 3.8: (a) De input van de splice operatie: twee strings S and T . (b)
Het resultaat van splice(S, T ). Figuur overgenomen uit Amos p. 61 [7].

Amos geeft geen details over de implementatie van het sticker model, die
zijn wel te vinden in het originele paper [80]. Het merendeel van de imple-
mentatie ligt voor de hand. Geheugenstrengen kunnen we implementeren als
een lange DNA sequentie die bestaat uit k opeenvolgende substrengen. Het
setten van een bit kan bereikt worden door het Watson-Crick complement
van de overeenkomstige substreng toe te voegen. Separatie is gelijkaardig
aan de separatie uit het Parallel filtering model. Alleen het uitzetten van
één enkele bit en het creëren van een bibliotheek lijkt ons moeilijker te zijn.

3.3.2 Splicing Modellen

Men denkt dat filtering modellen niet Turing-Compleet zijn omdat er geen
“string editing” operatie aanwezig is in de modellen. Het lijkt moeilijk om
staattransities te implementeren zonder zo een operatie, wat hier juist de
intüıtie achter is ontgaat ons. Het is dus logisch dat we op zoek gaan naar
modellen die wel Turing-Compleet zijn. Een filtering model uitbreiden met
de splice operatie levert een splicing model op, waarvan we wel kunnen
aantonen dat het Turing-Compleet is. Figuur 3.8 illustreert de werking van
de splice operatie.

Parallel Associative Memory

We beschrijven één splicing model, het Parallel Associative Memory (PAM)
model van Reif [75]. We beschrijven dit model omdat het een grote in-
spiratiebron is geweest voor ons model dat we voorstellen in hoofdstuk 5.
Het paper van Reif is een piramide met drie niveaus. Op het bovenste ni-
veau staat het PAM model, met als pièce de résistance de simulatie van
een niet-deterministische Turing machine (NTM). Dus het PAM model is
Turing-Compleet! Op het tweede niveau vinden we het Recombinant DNA
(RDNA) model. Het RDNA model werkt op een abstractie van DNA, en
kan het PAM model simuleren. Bijgevolg is het PAM model dus ook Turing-
Compleet. Op het derde en laatste niveau vinden we DNA. Op het laatste
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niveau geeft Reif nog een aantal aanwijzingen over hoe het RDNA ook ef-
fectief kan gëımplementeerd worden met DNA in proefbuizen. Elk niveau
werkt in zijn eigen alfabet. Elk symbool van het alfabet in het PAM niveau,
kan vertaald worden naar een string over het alfabet van het RDNA niveau.
Elk symbool van het RDNA alfabet kan op zijn beurt weer vertaald worden
naar een string over het DNA alfabet {A,C, T,G}.

Parallel Associative Memory model Om de simulatie van een NTM
tot een goed einde te brengen, veronderstellen we dat de NTM die we gaan
simuleren:

• één tape gebruikt,

• niet meer dan s tape cellen gebruikt, waarbij s uiteraard groter dan
of gelijk aan de grootte van de input moet zijn, en

• bijgevolg een tijdscomplexiteit heeft van hoogstens 2O(s).

Het alfabet van het PAM model, noemen we het associatief match alfabet
en noteren we met A. De grootte van het associatief match alfabet A noteren
we met a. Gegeven α, β, β′, γ ∈ At voor een constante t, we definiëren de on
operator als:

(α, β) on (β′, γ) =
{

(α, γ) als β = β′

geen resultaat anders

De operaties van het PAM model zijn gedefinieerd op multisets van kop-
pels uit At × At, waarbij t afhankelijk is van het algoritme en de instantie.
De operaties van het PAM model zijn:

• T = merge(T1, T2): Gegeven twee proefbuizen T1 en T2, geeft als re-
sultaat de unie T = T1 ∪ T2.

• T2 = copy(T1): Gegeven één proefbuis T1, geeft als resultaat een proef-
buis T2 met exact dezelfde inhoud.

• {yes,no} = detect(T ): gegeven een proefbuis T , geeft “yes” als re-
sultaat als T minstens één element bevat, en “no” als de proefbuis leeg
is.

• (T1, T2) = separate(T, ω): Gegeven een proefbuis T en een string
ω ∈ Ac0 waarbij c0 een constante is. Deze operatie geeft als re-
sultaat een koppel proefbuizen (T1, T2), zodat T1 = {(α, β) ∈ T |
ω is een substring van de concatenatie α · β} en T2 = {(α, β) ∈ T |
ω is geen substring van de concatenatie α.β}
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• P = PA− Match(T, T ′): Gegeven twee proefbuizen T en T ′, geeft deze
operatie als resultaat de proefbuis P = {x on x′ | x ∈ T, x′ ∈ T ′}. Voor
de eenvoud gebruiken we ook on om PA− Match aan te duiden, als het
duidelijk is uit de context dat on op PA-Match slaat.

We veronderstellen dat al deze operaties in constante tijd kunnen uitgevoerd
worden.

Nu zijn we in staat om een NTM te simuleren. Fixeer een NTM M die
we wensen te simuleren. Laat Q de eindige verzameling van staten zijn en Γ
de eindige verzameling van tape symbolen van de gesimuleerde machine M .
We representeren een configuratie van M als I = I1 . . . Is over het alfabet A
van grootte a = (|Q|+1)|Γ| = O(1). Elk symbool encodeert twee elementen:
(i) het tape alfabet symbool en (ii) of het tape hoofd op die positie staat.
Als het tape hoofd op de positie staat, dan wordt ook geëncodeerd in welke
staat de machine is. Op die manier representeren we een hele configuratie
van M in een string van lengte s. Met I noteren we de verzameling van alle
configuraties van M .

Belangrijk in de simulatie is de transitie functie van M . De transitie
functie modelleren we met de proefbuis NEXT ⊆ I ×I, die bestaat uit alle
koppels van configuraties die op elkaar kunnen volgen volgens de transitie
functie. We kijken straks hoe we deze proefbuis moeten construeren. We
veronderstellen ook dat eens de NTM in een accepterende configuratie, If ,
komt, de machine ook in die configuratie blijft. M.a.w. (If , If ) ∈ NEXT en
voor alle (If , I) ∈ NEXT geldt dat I = If . De startconfiguratie van de TM
noteren we met I0. Met NEXT t ⊆ I×I, voor elke t ≥ 1, noteren we de t-de
stap relatie van M . Dat betekent dat (I, I ′) ∈ NEXT t a.s.a. configuratie I ′

bereikbaar is vanuit configuratie I in t stappen van de NTM M .
Doordat we veronderstellen dat de tijdscomplexiteit hoogstens 2O(s) is,

bestaat er een constante c, zodat het aantal stappen dat M zet naar boven
begrensd is door 2cs. Nu is het heel eenvoudig om de NTM M te simuleren
met algoritme 3. Na de eerste iteratie bevat de proefbuis T alle koppels
van configuraties zodat de tweede configuratie in maximaal twee stappen
te bereiken is uit de eerste configuratie. Na de tweede iteratie bevat de
proefbuis T alle koppels van configuraties zodat de tweede configuratie in
maximaal vier stappen te bereiken is uit de eerste configuratie. Na de cs-de
iteratie van de for-loop, hebben we NEXT 2cs

berekend. Aangezien de NTM
M maximaal 2cs stappen kan uitvoeren, moet het koppel (I0, If ) aanwezig
zijn in T als M zijn input aanvaardt. Dus eens we de NEXT proefbuis
hebben, kunnen we met O(s) PA− Match operaties de NTM M simuleren.

Uiteraard is het cruciaal dat we de NEXT proefbuis kunnen construeren
in polynomiale tijd in s. Reif toont aan dat het mogelijk is om NEXT
te construeren in O(s log s) stappen van het PAM model, zonder gebruik
te maken van de PA− Match operatie [75]. Het bewijs van deze stelling is
echter heel technisch en laten we daarom hier achterwege.
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Algorithm 3 Het PAM-algoritme om een NTM te simuleren. Als input
verwachten we de geëncodeerde transitie functie.
1: Input(NEXT )
2: T ← NEXT
3: for k = 1 to cs do
4: T ← T on T
5: end for
6: (T1, T2)← separate(T, I0If )
7: Output(detect(T1))

Vervolgens toont Reif nog aan dat een CREW Parallel Random Access
(PRAM) machine en een Booleaans circuit kunnen gesimuleerd worden met
het PAM model. Dit is echter niet van belang voor onze uiteenzetting en
laten we dus achterwege.

Recombinant DNA model

We hebben nu wel aangetoond dat het PAM model Turing-Compleet is,
maar kan het PAM model wel in DNA gëımplementeerd worden? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden nemen we een stapje terug van het abstrac-
te, high-level PAM model naar het, nog steeds abstracte, maar lower-level
Recombinant DNA model. De operaties van het RDNA model zijn abstrac-
ties van zeer goed begrepen DNA operaties (die we in hoofdstuk 2 hebben
besproken). Het RDNA model vormt dus een brug tussen het PAM model
en DNA in het labo.

Alfabet en Vertaling Voor dit niveau hebben we een nieuw alfabet. Dit
alfabet noteren we met Σ en bestaat uit 2n = 2ta+16+2c1 symbolen, waarbij
c1 een constante is. Het alfabet Σ bestaat uit twee delen: {σ0, σ1, . . . , σn−1}
en {σ0, σ1, . . . , σn−1}. Voor elke i = 0, . . . , n− 1 noemen we de symbolen σi
en σi complementen. De complementen modelleren de Watson-Crick com-
plementariteit die niet rechtstreeks aanwezig was in het PAM model. Elk
symbool dat we in Σ willen gebruiken, moet dus ook een complement heb-
ben! Laten we de waarde n = ta + 8 + c1 verder ontrafelen. De ta term
wijst op het feit dat we een uniek symbool (plus een complement uiteraard)
kiezen voor elke combinatie van positie en alfabet symbool uit A. Het sym-
bool in Σ voor het alfabet symbool α ∈ A op positie 1 ≤ i ≤ t noteren we
met σα+(i−1)a. Om koppels van het PAM model te vertalen naar strings van
het RDNA model, hebben we nog 8 separators of scheidingstekens nodig
(en dus ook 8 complementen). We noteren deze separators als #j en #′j
voor j = 0, 1, 2, 3. Omwille van technische redenen hebben we nog c1 extra
symbolen nodig.

De eerste stap in de simulatie van het PAM model door het RDNA
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model is het “vertalen” van de koppels uit At × At naar woorden over Σ.
De vertaling wordt verzorgd door de zogenaamd standaard encodering. De
standaard encodering bestaat uit een unaire functie E en een binaire functie
E. De unaire E functie vertaalt woorden uit At naar woorden uit Σt. De
binaire E functie vertaalt koppels door gebruik te maken van de unaire
E. De unaire E : At → Σt definiëren we als: zij α = α1α2 . . . αt ∈ At,
dan is E(α) = E1(α1)E2(α2) . . . Et(αt), waarbij Ei(αi) = σαi+(i−1)a, voor
1 ≤ i ≤ t. De binaire E : At × At → Σ2t+4 definiëren we als: zij α, β ∈ At
dan is E(α, β) = #1E(α)#0#′0E(β)#2.

Complexen Alle modellen die we tot nu toe beschouwd hebben werken
op multisets van woorden. Het RDNA model van Reif wijkt hiervan af.
Het RDNA model is gebaseerd op multisets van complexen. Een string α
over Σ komt overeen met een gerichte graaf G(α) bestaande uit een simpel
pad van lengte |α|, waarvan de opeenvolgende bogen gelabeld zijn met de
opeenvolgende symbolen van α. Een verzameling S van k eindige strings
over Σ komt ook op een natuurlijke wijze overeen met een gerichte graaf. De
gerichte graaf bij S, genoteerd G(S), is de unie van de k disjuncte gerichte
grafen G(α) voor alle α ∈ S. G(S) bestaat dus uit k disjuncte gerichte
simpele paden gelabeld met de strings uit S.

Een gelabelde paring van de bogen van G(S) is een verzameling µ van
ongeordende paren van verschillende bogen van G(S), zodat elke boog in
hoogstens één paar voorkomt, de twee bogen in een paar gelabeld zijn met
complementen en in tegengestelde richting lopen. Om hybridisatie te mo-
delleren, definiëren we een complex over S als het paar (S, µ), waarbij µ een
gelabelde paring van G(S) is. Gegeven een complex (S, µ), als we voor alle
paren ((i, j), (j′, i′)) ∈ µ de knopen i en i′ samenvoegen tot één knoop, en
de knopen j en j′ ook samenvoegen tot één knoop, komen we tot de gehy-
bridiseerde gerichte graaf G(S, µ). Een complex (S, µ) noemen we lineair
complex als µ = {}. Een complex (S, µ) noemen we een loop complex als
µ = {} en G(S) een loop is.

Noteer met COMPLEX (S) de verzameling van alle complexen over S.
We noemen COMPLEX (S) simpel als de verzameling alleen maar lineaire
complexen bevat. Complexen zijn een modellering van hoe DNA sequenties
gaan hybridiseren in een proefbuis. Het is echter mogelijk dat er in de verza-
melingen complexen een hybridzatie is gemodelleerd die fysisch onmogelijk
is. Een eenvoudig voorbeeld is het complex ({αα}, {(1, 2), (2, 3)}), weerge-
geven in deel (a) van figuur 3.9. De gehybridiseerde gerichte graaf van dit
complex is echter fysisch onmogelijk: twee consecutieve basen kunnen geen
binding aangaan, dus kunnen twee consecutieve symbolen van Σ ook geen
binding aangaan. Reif lost dit probleem op door de verzameling van feasible
complexes, genoteerd als FCOMPLEX (S), te definiëren als de complexen
uit COMPLEX (S) die geen cycles vormen van minder dan een constante
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Figuur 3.9: (a) De graaf die hoort bij {αα}. (b) De gehybridiseerde gerichte
graaf van het complex ({αα}, {(1, 2), (2, 3)}).

c1. Merk op dat dat dezelfde constante c1 is als in de grootte het alfabet Σ.
Het is niet duidelijk of deze voorwaarde voldoende is om de fysisch mogelijk
complexen over te houden.

RDNA operaties We definiëren een proefbuis als een multiset van feasi-
ble complexen over sets van strings over Σ. Dus in een proefbuis kunnen een
aantal sets van woorden zitten, die op een bepaalde manier gehybridiseerd
zijn. Reif definieert op een informele manier de operaties op RDNA. We
nemen zijn beschrijvingen over:

1. Unie.

2. Kopie, maakt een kopie van de inhoud van een gegeven proefbuis die
alleen lineaire complexen bevat.

3. Detecteren, zoals gedefinieerd in de filtering modellen.

4. Separatie, waarbij de substring waarop gematcht wordt niet langer dan
c0 mag zijn. Voor de eenvoud, veronderstellen we dat separatie alleen
wordt toegepast op proefbuizen met lineaire of loop complexen.

5. Selecteren. Selecteert de complexen van een bepaalde grootte. De
grootte van een complex wordt gemeten in het aantal knopen.

6. Knippen. Gegeven een proefbuis T , een symbool σ ∈ Σ en nick ∈
{before, after}, produceert een proefbuis T ′ zodat elk complex (S, µ)
wordt vervangen door een complex (S′, µ′) afgeleid van het originele
complex. We construeren het nieuwe complex uit het originele complex
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Fig. 6. Cleavage of the DNA strand !"# just after the sequence " = ATCT , resulting in two disconnected

strands !" and #.

rigorous definitions of these RDNA operations):

5. Selection. Select complexes of a specified size (the size is the number of nodes of the

complex).

6. Cleavage. Given a tube T, a symbol " ! $, and nick ! {before, after}, produce a
new tube T " such that, for each complex (S, µ) in T, we substitute a new complex

(S", µ") derived from (S, µ) as follows: at each directed edge e of G(S, µ) labeled "

we cleave the vertex where e is located, either just before or just after e, as specified

by nick. (See Figure 6.) This Cleavage operation may be specified to be either double

stranded or single stranded; in the former case it is required that there also be a reverse

edge between the same vertices as e in the opposite direction, in the latter case it is

required that there be no such reverse edge (if unspecified, we allow either case).

We assume that the Cleavage operation be applied to a (small) constant subset of the

symbols of the alphabet$, which are called cleavage symbols. This require a distinct

restriction enzyme for each of the small number of cleavage symbols.

7. Annealing. Given a tube T,where S is the set of all strings appearing in complexes in

T, let FCOMPLEX(S) be the set of all possible feasible complexes over S.We con-

struct a new tube T " by taking from FCOMPLEX(S) all complexes that use matching
between complementary pairs of strings of length # c0, and also indeterministically

choosing any further elements of FCOMPLEX(S); that is, we allow for the possibility,

but not the surety, of any further subset of elements of FCOMPLEX(S) to be chosen.

Thus the Annealing operation allows for the surety matching of Watson–Crick com-

plementary subsequences of length # c0, which is the only case that our algorithms

will use (we can extend this definition to allow also the possibility of longer matches,

and then it would be up to the algorithm designer to show that an RDNA algorithm

is correct no matter what possible longer matches are made).

Note. Depending on the number of strings appearing in complexes that can anneal,

it may take a long time (or be unlikely over a short time duration) for one DNA string

to meet another before annealing. This can be remedied by increasing the volume,

so with the resulting large redundancy at least every instance of pairs of strings

appearing in complexes can attempt to anneal. This increase in volume makes our

implementation of the PA-MATCH operation of theoretical consequence only, due to

the large test tube volume required to ensure annealing of many pairs of strings).

Figuur 3.10: Het knippen van de DNA sequentie ασβ achter de sequentie
σ = ATCT . Het resultaat is twee DNA sequenties ασ en β. Figuur over
genomen uit Reif p. 161 [75].

door voor elke boog e uitG(S, µ) de beginknoop of de eindknoop van de
boog op te splitsen in twee delen, naargelang before of after is gekozen.
Figuur 3.10 geeft een voorbeeld van deze operatie. De operatie kan ook
gedefinieerd worden om een verschil te maken tussen single- en double-
stranded knopen. Er kan niet zomaar op elk symbool geknipt worden.
We veronderstellen dat er een kleine verzameling van knipsymbolen
bestaat, van een constante grootte!

7. Hybridiseren. Gegeven een proefbuis T , waar S de verzameling is van
alle strings die voorkomen in complexen, construeren we een nieuwe
proefbuis T ′ door uit FCOMPLEX (S) alle complexen te kiezen die
gehybridiseert zijn over een lengte ≤ c0. Verder kiezen we een wille-
keurige subset van andere complexen uit FCOMPLEX (S) en voegen
deze toe aan T ′. M.a.w. we kunnen zeker zijn dat korte matches met
zekerheid voorkomen. Voor langere matches bestaat er alleen kans,
geen zekerheid.

8. Denatureren. Gegeven een proefbuis T , voor elk complex (S, µ) in T
vervangen we de gelabelde paring µ door de lege verzameling.

9. Ligeren Gegeven een proefbuis T , modificeren we de set S van alle
strings in T als volgt: voor elk paar lineaire strings s, s′ ∈ S, laat
end(s) de laatste boog zijn van het pad p gedefinieerd door de subgraaf
G({s}) in G(S), en laat begin(s′) de eerste boog zijn van het pad p
gedefinieerd door de subgraaf G({s′}) in G(S). Als er een string s′′ ∈ S
bestaat met twee opeenvolgende bogen e en e′ zodat (e, end(s)) ∈ µ
en (e′, start(e′)) ∈ µ, vervangen we s en s′ door hun concatenatie s · s′.
M.a.w. de paden van twee strings zijn aan mekaar gehecht.
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PAM simulatie De eerste vier operaties van het RDNA zijn exact de-
zelfde als de eerste vier operatie van het PAM model, als we de vertaling
in rekening nemen. Om te bewijzen dat het RDNA het PAM model kan
simuleren, moeten we dus alleen nog aantonen dat de PA-Match operatie
kan uitgedrukt worden met de operaties van het RDNA model. Reif bewijst
dat de PA-Match operatie kan gesimuleerd worden met de RDNA operaties
met een O(s) “slowdown”.

Voor we beginnen aan een schets van het bewijs, gaan we eerst door een
aantal opmerkingen en veronderstellingen. Voor het bewijs moet Reif nog
twee andere encoderingen invoeren, wij negeren dit voor de eenvoud van de
expositie. De constante c1 komt nu ook in beeld. Herinner dat we de feasible
complexen hebben gedefinieerd als de complexen waar geen loop korter dan
c1 in voorkomt. We veronderstellen nu het bestaan van de string λ van lengte
c1. Omdat we beschikken over λ, kunnen we eender welke lineaire string α
omvormen naar een loop, genoteerd LOOP(α). Tot slot veronderstellen we
dat we T on T ′ willen berekenen en dat T en T ′ alleen lineaire complexen
(dus strings) bevatten die paren encoderen. Herinner dat voor α, β ∈ At

E(α, β) = #1E(α)#0#′0E(β)#2.
We veronderstellen dat we de volgende proefbuizen hebben voorbereid:

T0[0] = {#0#′0}, T0[1] = {#2#1} en T0[2] = {#2λ#1}. De simulatie bestaat
uit zes grote stappen:

1. In deze eerste stap construeren we de proefbuis

T1 = {E(α, β)E(β′, γ) | E(α, β) ∈ T ∧ E(β′, γ) ∈ T ′}

We concateneren dus alle mogelijke paren van T met alle mogelijke
paren van T ′. Zei iemand daar cartesisch product? De strings in T1

zien er dus als volgt uit:

#1E(α)#0#′0E(β)#2#1E(β′)#0#′0E(γ)#2

We voeren de volgende stappen uit om tot dit resultaat te komen:

(a) We voegen T, T ′ en T0[1] samen in de nieuwe proefbuis T1,

(b) we passen de hybridisatie en ligatie operatie toe op T1, dit resul-
teert in de concatenatie,

(c) vervolgens denatureren we T1 zodat we terug single-stranded se-
quenties hebben,

(d) daarna passen we de separatie operatie toe om van #2#1 af te
geraken,

(e) en tot slot selecteren we op lengte 2(2t+ 4) = 4t+ 8.
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2. De tweede stap selecteert alle concatenaties waarbij β en β′ gelijk zijn.
Reif gebruikt hier hetzelfde principe, de shift-invariant predicaten, als
in de constructie van NEXT . Het principe is redelijk technisch.

De proefbuis die we overhouden na deze stap is:

T2 = {E(α, β)E(β, γ) | E(α, β) ∈ T ∧ E(β, γ) ∈ T ′}

3. Het enige wat we nu nog moeten doen is het stuk encodering van de
twee β’s uit de strings van T2 knippen. Dat is niet eenvoudig. Als
we nu zouden beginnen knippen in de strings van T2, dan worden de
α’s en de γ’s van elkaar gesplitst en kunnen we niet meer terugvinden
welke α’s bij welke γ’s hoorden. Reif heeft hier een heel ingenieuze
constructie voor uitgedacht. Voor we beginnen knippen, maken we
van de lineaire string loops.

T3 = {LOOP(E(α, β)E(β, γ)λ) | E(α, β) ∈ T ∧ E(β, γ) ∈ T ′}

We voeren de volgende stappen uit om tot proefbuis T3 te komen:

(a) We voegen T2 en T0[2] toe aan de nieuwe proefbuis T3,

(b) de hybridisatie operatie wordt losgelaten op T3 (Merk op dat #2

op twee plaatsen kan hybridiseren, daarom is het nodig om met
meerdere encoderingen te werken. Reif lost dit op door te werken
met #′2 op het einde van de encodering van het tweede paar. Wij
nemen nu voor de eenvoud aan, dat de inhoud van T0[2] alleen
zal binden op het uiteinde, en dus een loop vormt.),

(c) daarna passen we de polymerase en ligatie operaties toe op de
proefbuis zodat λ tussen het begin en het einde wordt ingeschre-
ven,

(d) vervolgens denatureren we de proefbuis en

(e) we verwijderen alles wat we niet meer nodig hebben: #2λ#1.

4. Nu wordt het tijd dat we de β’s er tussenuit knippen. Door de β’s
te knippen, werken we terug met lineaire strings. Dit kan in twee
stappen:

(a) We knippen de strings in proefbuis T3 achter het symbool #0

door. Door te knippen hebben we twee types van strings in T3:

#′0E(β)#2#1E(β)#0

en
#′0E(γ)#′2λ#1E(α)#0

Merk op dat we weer #′2 veronderstellen in het tweede type van
strings.
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(b) Nu is het gemakkelijk om alle strings die #′2 bevatten te separeren
in proefbuis T4.

5. In deze stap plakken we α en γ tegen mekaar. Het effect is dat we
de lineaire strings terug omvormen naar loops. Het resultaat van deze
stap is:

T5 = {LOOP(#′0E(γ)#2λ#1E(α)#0) | E(α, β) ∈ T ∧ E(β, γ) ∈ T ′}

We construeren proefbuis T5 als volgt:

(a) We voegen de proefbuizen T4 en T0[0] samen in proefbuis T5,

(b) passen de hybridisatie en ligatie operaties toe,

(c) denatureren proefbuis T5 en

(d) verwijderen de “junk”, door te selecteren op lengte 2t+ 4 + c1.

6. Tot slot moeten we de λ nog kwijt spelen om tot het gewenste resultaat
te komen:

(a) We knippen in proefbuis T5 achter het symbool #′2 en voor het
symbool #0 en

(b) separeren de strings die λ bevatten uit de proefbuis.

Het eindresultaat is een proefbuis met strings van de vorm

#1E(α)#0#′0E(γ)#2

Er is nog één belangrijke opmerking die we moeten maken over deze simu-
latie. Om de concatenatie van twee paren in een loop te buigen, te circulari-
zeren, gebruiken we de sequentie #′2λ#1. Zowel het #′2- als het #1-stuk kun-
nen op een lineaire string van de vorm #1E(α)#0#′0E(β)#2#1E(β′)#0#′0
E(γ)#′2 maar op één plaats binden. Maar niets weerhoudt de twee stukken
ervan om op twee verschillende lineaire strings van deze vorm te binden.
M.a.w. het toevoegen van #′2λ#1 kan evengoed resulteren in de concatena-
tie van alle strings in de proefbuis. Dat is uiteraard niet het effect dat we
willen bereiken. Arita et al. stellen twee methodes voor om DNA sequentie
te circularizeren, en halen blijkbaar redelijk goede resultaten in het lab [12].

DNA In sectie 4.6 bekijken we hoe we de operaties van het RDNA model
kunnen implementeren.
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Discussie

Reif stelt veel goede ideeën voor, maar zijn paper is ook bijzonder onleesbaar.
Het vergt veel moeite om Reif’s gedachtengang te doorgronden. Zo is het
heel vervelend dat Reif in het PAM model eigenlijk wil werken met het
alfabet A (zoals hierboven beschreven), maar tegelijkertijd het Σ alfabet
niet kan loslaten. Het Σ alfabet staat volgens ons helemaal niet op zijn
plaats in het PAM model. Het Σ alfabet hoort bij het RDNA model, om
de PA-Match operatie te simuleren. Reif mengt ook constant implementatie
details tussen zijn twee abstracte modellen. De operaties van het RDNA
model worden beschreven in woorden, waardoor het voor ons niet altijd
even duidelijk is wat juist de bedoeling is. Merk ook op dat er in stap 3
(c) van de PA-Match simulatie polymerase nodig is, maar Reif heeft deze
operatie niet gedefinieerd.

Het is een goed punt dat Reif de separatie operatie beperkt tot substrings
van een bepaalde constante lengte. Want hoe langer de substring is, des te
groter de kans wordt dat er fouten optreden tijdens het hybridiseren. De
definitie van complexen lijkt ons een beetje eigenaardig. De formalisering
van secundaire structuur (die in essentie hetzelfde doel heeft als de com-
plexen) in hoofdstuk 4 voelt veel natuurlijker aan. Het is langs een kant ook
wat vreemd dat hybridisatie en denaturatie als operatie worden beschouwd,
terwijl het kopiëren en separeren ook gebruik maken van hybridisaties. Het
lijkt ons interessant om te onderzoeken of er geen model kan gedefinieerd
worden waarin de staat van de proefbuis (gehybridiseerd of gedenatureerd)
kan opgenomen worden. De definitie van de operaties kan hier dan rekening
mee houden.

Desalniettemin was dit paper een grote inspiratiebron voor ons, want
scheidingstekens en circularizatie zijn twee hoekstenen van ons model, zie
hoofdstuk 5.

3.3.3 Constructieve Modellen

De constructieve modellen zijn gebaseerd op zelf-assemblage (“self-assembly”).
Moleculaire zelf-assemblage verwijst naar de voorkeur van atomen om zich
in een bepaalde structuur te organiseren. Koolstofatomen zullen onder de
juiste omstandigheden een diamant vormen, DNA vouwt zich het liefste op
in een helix, . . . Dit principe kunnen we uitbuiten om berekeningen uit te
voeren. Eerst bespreken we het Tile Assembly model van Rothemund en
Winfree, daarna bespreken we het Whiplash PCR model van Hagiya et al.
[44, 66, 79]. Beide zijn voorbeelden van het zogenaamde one-pot computing
principe, dat slaat op het maken van berekeningen in één enkele proefbuis.
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Tile Self-Assembly Model

Het Tile Self-Assembly model is een combinatie van Wang tegels en zelf-
assemblage [100]. Wang tegels zijn een Turing-Compleet formalisme. Wang
tegels zijn vierkante tegeltjes met speciaal ontworpen randen. Als twee te-
gels matchende/complementaire randen hebben, kunnen deze twee tegels
zich aan elkaar vasthechten. Er is één speciale tegel, de starttegel. De uit-
voering van een algoritme begint met de starttegel. Aan deze starttegel
kunnen andere tegels zich vasthechten. Op die manier vormt zich een be-
paald patroon. Als er geen tegels meer kunnen toegevoegd worden aan het
patroon, dan is de berekening afgelopen en kan uit het patroon de uitkomst
afgeleid worden. Een algoritme bestaat dus uit een verzameling tegels en de
berekening wordt gëımplementeerd door de randen van de tegels.

Het idee van de Wang tegels is relatief gemakkelijk te simuleren met
DNA. Tegels gaan aan elkaar vasthechten als ze complementaire DNA se-
quenties hebben op hun randen. We plaatsen één starttegel in een proefbuis
samen met een grote hoeveelheden tegels. Door hybridisatie reacties zal er
zich een patroon beginnen vormen rond de starttegel. We moeten er wel
voor zorgen dat tegels zich gaan vasthechten aan het patroon dat begint
met de starttegel en niet los daarvan ook patronen beginnen te vormen.

Whiplash PCR Model

Het Whiplash PCR model reikt ons een methode aan om automaten te
simuleren. Het abstracte model is dus een automaat. Het interessante aan
dit model is dat we een heel groot aantal automaten concurrent kunnen
laten berekenen. Aangezien we ons in deze sectie beperken tot de abstracte
modellen, kunnen we hier volstaan met een verwijzing naar sectie 4.6 voor
de DNA implementatie.

3.4 Implementatie

We hebben nu een aantal abstracte berekeningsmodellen beschouwd. Nu
is de vraag hoe we deze modellen kunnen implementeren met DNA. Hier
bekijken we hoe we het Parallel Filtering model en het Whiplash PCR model
kunnen implementeren en bespreken we de implementatiedetails van Reif’s
Recombinant DNA model. De implementaties zijn gebaseerd op de operaties
die we hebben gëıntroduceerd in hoofdstuk 2.

3.4.1 Parallel Filtering model

Implementatie

Hier beschrijven we hoe we de vier operaties van het Parallel Filtering model
kunnen implementeren. Voordat we daar aan beginnen, eerst een woordje
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Restriction SiteSymbol

Figuur 3.11: De DNA representatie van een woord. Een witte vakje stelt
een symbool voor, een grijs vakje is een instantie van de gekozen restrictie
site.

uitleg over hoe een set van woorden wordt gerepresenteerd in een proefbuis.
De symbolen in het alfabet zijn eigenlijk (korte) DNA sequenties, die zo
ontworpen zijn dat ze alleen hybridiseren met hun complement. Zo een
alfabet noemen we een code in hoofdstuk 4. Om de remove operatie te
kunnen implementeren, concateneren we niet gewoon de DNA sequenties
die de alfabet symbolen voorstellen, maar voegen we achter elk symbool een
restrictie site toe. Een restrictie site die gekozen is zodat deze doormidden
wordt geknipt door een restrictie enzyme als de site double-stranded is.
Figuur 3.11 illustreert de constructie. In deze deelsectie spreken we dus
vanaf nu over multisets van DNA strengen i.p.v. multisets van woorden.

Verwijderen Het is gemakkelijker om de operatie remove(U, {Si}) te im-
plementeren als twee afzonderlijke operaties. Het paradigma heet niet
voor niets mark-and-destroy. De twee deeloperaties zijn dus:

• mark(U, S). Deze operatie markeert alle strings in de verzameling
U die minstens één maal S als een substreng bevatten.

• destroy(U). Deze operatie verwijdert alle gemarkeerde strengen
van U .

Figuur 3.12 illustreert de implementatie van mark-and-destroy. We
implementeren de mark(U, S) operatie door in overmate S toe te voe-
gen aan de proefbuis. Zoals in deel (b) van figuur 3.12 te zien is, zal
deze “primer” hybridiseren met alle DNA sequenties die S minstens
éénmaal bevatten. Dan komt de destroy(U) operatie in actie. Eens
dat de hybridisaties voltooid zijn, voegen we het gekozen knipenzyme
in grote mate toe aan de proefbuis. Aangezien dit enzyme alleen knipt
waar de restrictie site double-stranded is, worden alleen de sequenties
die S bevatten geknipt, zoals te zien is in deel (c). Tot slot kunnen we
gemakkelijk alle niet-geknipte strengen recupereren uit de proefbuis
door gel electrophoresis toe te passen.
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Unie We nemen de unie van twee proefbuizen door de ene bij de andere te
gieten.

Kopiëren Elk woord wordt gerepresenteerd in een proefbuis door een DNA
streng. We gaan ervan uit dat elk woord meerdere malen is gerepre-
senteerd in een proefbuis. Dus de operatie copy(U, {Ui}) kunnen we
implementeren door de inhoud van de proefbuis U te verdelen over de
i proefbuizen Ui.

We moeten wel opletten dat hierdoor de concentratie van elk woord
niet te laag wordt. Daarom is het aangeraden om voor het opsplitsen
een PCR uit te voeren op proefbuis U . Hier komt onze encodering met
restrictie sites ook goed van pas. We kunnen het complement van de
restrictie site namelijk gebruiken als primer in de PCR. We moeten er
wel rekening mee houden dat PCR een relatief hoge error-rate heeft.

Selecteren De operatie select(U) komt eigenlijk neer op het maken van
een read-out van de sequenties die in proefbuis U voorkomen. Hiervoor
bestaan verschillende technieken, zoals “nested PCR”, die we hier niet
gaan bespreken.

Discussie

Het idee om woorden te scheiden door een vaste subsequentie is een heel
interessant idee dat ook zal terugkomen in ons model dat we beschrijven in
hoofdstuk 5.

3.4.2 Whiplash PCR model

Implementatie

Voor de eenvoud veronderstellen we dat we een eindige-staten automaat (of
finite state automaton, of afgekort FSA) willen simuleren. Een FSA is een
5-tupel (Q,Σ, δ, q0, F ) waarbij:

• Q een eindige verzameling is waarvan we de elementen staten noemen,

• Σ een eindige verzameling is die we alfabet noemen en die bestaat uit
symbolen,

• δ : Q× Σ→ Q is de transitiefunctie,

• q0 ∈ Q is de startstaat,

• F ⊆ Q is de set van aanvaard-staten.
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(c)

S

S

(a)

(b)

RestrictRestrictRestrict

Figuur 3.12: Schematische voorstelling van de implementatie van de opera-
tie remove. De encoderingen van de symbolen zijn in het wit aangegeven, de
grijze rechthoeken stellen de restrictie sites voor. (a) De initiële toestand in
de proefbuis, waarbij de target sequentie aangeduid is met een gestippelde
rechthoek. (b) Het complement van S hybridiseert met de target sequentie
S. Na de hybridisatie wordt het knipenzyme toegevoegd aan de proefbuis.
Dit knipenzyme knipt de molecule op de aangeduide plaatsen. (c) Het re-
sultaat nadat het knipenzyme heeft geknipt.

Een FSA accepteert een woord w = w1 . . . wn over Σ als er sequentie
van staten r0, r1, . . . , rn bestaat zodat r0 = q0, voor elke i = 0, . . . , n − 1
geldt dat δ(ri, wi+1) = ri+1 en rn ∈ F . Gegeven een FSA (Q,Σ, δ, q0, F ),
construeren we een whiplash sequentie. Eerst en vooral veronderstellen we
dat er een encoderingsfunctie bestaat e : Q ∪ Σ → {G,C}∗ die staten en
symbolen omzet naar DNA woorden. We veronderstellen ook een goede
encodering, m.a.w. dat woorden alleen met hun complement reageren. Een
whiplash sequentie bestaat uit drie delen.

1. De encodering van de FSA is een concatenatie van substrengen van de
vorm: stopper e(q′) e(σ) e(q), waarbij q en q′ twee staten zijn, σ een
alfabet symbool is en stopper is een speciale stopsequentie, die bestaat
uit alleen maar A basen.

2. Na de encodering van de FSA volgt er een spacer, een lange sequentie
van A basen die dus niet kan binden met de rest van de sequentie,
want de rest van de sequentie bestaat uit G en C basen. De spacer
zorgt ervoor dat de het 3’ uiteinde van de whiplash sequentie kan
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FSA encodering

Spacer

Staat transitie3’
5’

Figuur 3.13: Een whiplash.

terugplooien naar het 5’ einde van de whiplash sequentie.

3. Als laatste voegen we aan de sequentie e(q0), het complement van de
startstaat, toe.

De whiplash sequentie is geconstrueerd, hoe worden er nu berekeningen
uitgevoerd? Het complement van de startstaat kan hybridiseren met een
encodering van een transitie aan het begin van de sequentie. Figuur 3.13
illustreert deze situatie, die we een whiplash noemen. De startstaat hybri-
diseert op het laatste deel van een transitie, wat we hebben aangeduid als
e(q). Dit betekent dat als we polymerase loslaten in de proefbuis, deze het
complement van e(q′) e(σ) zal vasthechten aan de startstaat. Polymerase
stopt bij de stopsequentie, omdat we geen T basen toevoegen aan de proef-
buis en de stopsequentie bestaat uit A basen. De eerste transitie is een feit!
Door te denatureren en opnieuw te hybridiseren gevolgd door polymerase,
krijgen we een tweede transitie.

Als we genoeg hybridisatie-polymerase-denaturatie-rondjes uitvoeren, mo-
gen we veronderstellen dat het 3’ uiteinde van whiplash sequentie een be-
rekening encodeert. Uit die encodering kunnen we afleiden welk woord de
berekening aanvaard heeft. Het wordt echter pas echt interessant als we nu
miljoenen van deze whiplashes tegelijkertijd in een proefbuis steken en laten
berekenen. Inderdaad, als er genoeg whiplashes aanwezig zijn, mogen we
veronderstellen dat er een accepterende run wordt gevormd voor elk woord
dat in de taal van de FSA aanwezig is. M.a.w. in de proefbuis is de taal
van de FSA opgesomd! Het is duidelijk wat onze volgende stap dan wordt.
I.p.v. een FSA te encoderen, kunnen we een Turing machine (TM) encode-
ren. Niet zomaar een TM, een TM die de polynomiale tijd verificatie van
een NP-Compleet probleem uitdrukt! Als we nu genoeg whiplashes in een
proefbuis steken, krijgen we een opsomming van alle oplossingen voor het
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NP-Complete probleem in een polynomiaal aantal hybridisatie-polymerase-
denaturatie-rondjes.

Discussie

Whiplash PCR introduceert een nieuwe aanpak van DNA computing, maar
er zijn ook een aantal problemen die moeten overwonnen worden voordat
dit model echt praktisch is. Eerst en vooral zitten we met het probleem van
verkeerde hybridisaties binnen één whiplash sequentie. In hoofdstuk 4 zullen
we zien dat sommige onderzoekers stellen dat er nooit G basen mogen worden
gebruikt in een encodering, omdat opeenvolgende G basen altijd secundaire
structuren vormen. Het zou daarom beter zijn om te encoderen met de base
A en T, en de spacer en stopper te encoderen met C basen.

Er wordt pas berekend als er een stuk DNA wordt toegevoegd aan de
staart van de whiplash. Dit betekent dat de laatste staat in de staart van de
whiplash moet hybridiseren met een transitie. Als een andere staat hybridi-
seert, kan polymerase niets doen en wordt er dus geen transitie verwezenlijkt.
In hoofdstuk 4 gaan we echter zien dat het waarschijnlijker is dat de start-
staat telkens opnieuw hybridiseert op dezelfde transitie omwille van twee
redenen. Ten eerste bestaat die hybridisatie uit drie keer meer base paren
(niet alleen de staat zelf, maar ook het alfabet symbool en de volgende staat
kunnen hybridiseren) dan wanneer alleen een staat hybridiseert op een tran-
sitie. Ten tweede is de gevormde lus in de molecule mogelijk ook kleiner als
de startstaat hybridiseert en DNA moleculen prefereren nu eenmaal kortere
lussen.

Maar niet alleen binnen één whiplash sequentie zitten we met proble-
men. Het is goed mogelijk dat verschillende whiplash sequenties op elkaar
gaan beginnen hybridiseren. In essentie kunnen we ook van het whiplash
idee afstappen en de encodering van de automaat en startstaat van elkaar
scheiden. We gieten in een proefbuis een groot aantal encoderingen van au-
tomaten en een groot aantal startstaten. Startstaten kunnen hybridiseren
op de automaat-beschrijvingen en zo berekeningen uitvoeren. Encoderingen
onderling en berekeningen onderling kunnen niet hybridiseren, we moeten
alleen de berekeningen een beetje pushen om juist te hybridiseren met de
automaat-beschrijving.

3.4.3 Recombinant DNA model

Het eerste belangrijke punt van de implementatie van het RDNA model
met DNA is het alfabet. Op het PAM niveau hebben we het associatieve
match alfabet A, een trapje lager hebben we het Σ voor het RDNA model
en op het DNA niveau hebben we het DNA alfabet {A,C, T,G}. Het RDNA
alfabet Σ bestaat uit 2n = 2ta + 16 + 2c1 symbolen, het DNA alfabet uit
4 symbolen. Voor elke symbool uit Σ zullen we dus een DNA sequentie
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moeten ontwerpen. We moeten eigenlijk maar n sequenties ontwerpen, want
de n andere sequenties zijn gewoon het Watson-Crick complement. Op dit
ogenblik veronderstellen we dat er voor elk symbool van Σ een encodering
in DNA bestaat, die alleen hybridiseert met zijn complement. Hoe zo een
representatie ontworpen wordt, onderzoeken we in hoofdstuk 4.

Het tweede belangrijk punt van de implementatie, is de effectieve imple-
mentatie van de RDNA operaties. We geven hier een korte beschrijving van
hoe de verschillende operaties in een lab zouden gëımplementeerd kunnen
worden.

Unie De unie nemen van twee proefbuizen kan gedaan worden door ze bij
elkaar te gieten en te mixen. Het mixen kan gebeuren door ultrasone
mixers.

Kopie Het nemen van een kopie kan gebeuren via een PCR waarna we de
inhoud van de proefbuis verdelen tussen twee proefbuizen.

Detecteren Detecteren is volgens Reif een standaard operatie in molecu-
laire biologie.

Separeren Het separeren van bepaalde sequenties kan gebeuren d.m.v. bi-
otinylation of magnetic beads.

Selecteren Een selectie maken op basis van lengte kan gëımplementeerd
worden door gel electrophoresis. Omwille van de accuraatheid van de
resultaten, is het te prefereren om met sequenties van minder dan een
paar honderd base te werken.

Knippen Er bestaan veel verschillende knipenzymes. Er moet bij het ont-
werpen van de representaties rekening gehouden worden met de restric-
tie sites van de gekozen knipenzymes. Eens de keuze van knipenzymes
is gemaakt, is het uitvoeren van deze operatie gelijk aan het toevoegen
van de enzymes aan de proefbuis.

Hybridiseren Het hybridisatie proces wordt gecontroleerd door de tempe-
ratuur van de vloeistof in de proefbuis. Het gradueel verlagen van de
temperatuur zorgt ervoor dat hybridisaties gebeuren. Lange sequen-
ties kunnen resulteren in verschillende mogelijke hybridisaties. Door
alle sequenties in overmaat te gebruiken, bestaat er een grote kans dat
alle vormen van hybridisatie voorkomen.

Denatureren Is de inverse operatie van hybridiseren, en kan verwezenlijkt
worden door de vloeistof in de proefbuis op te warmen.

Ligeren De ligatie operatie kan uitgevoerd worden door het enzyme ligase
toe te voegen aan de proefbuis. Ook hier is het belangrijk dat alles
in overmaat aanwezig is, want ligase kan alleen maar twee sequenties
aan mekaar hangen als ze dicht genoeg bij elkaar komen.
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3.5 Discussie

We hebben in dit hoofdstuk een aantal abstracte modellen beschouwd, die
gëımplementeerd kunnen worden met DNA moleculen en lab-operaties op
DNA moleculen. We hebben gezien dat er modellen bestaan waarin het heel
gemakkelijk is om NP-Complete problemen in polynomiale tijd op te lossen.
Er bestaan modellen die Turing-Compleet zijn, Reif’s PAM model en het
Tile Self-Assembly model van Rothemund and Winfree. We hebben zelfs een
model, het Whiplash PCR model, gëıntroduceerd dat niet-deterministische
TM kan simuleren. En als kers op de taart is DNA ook een heel robuust
materiaal, iets dat niet altijd kan gezegd worden van hedendaagse compu-
ters. DNA computing lijkt wel het “heilige graal” voor informatici te zijn!
Hoe komt het dan dat wij niemand kennen die een DNA computer op zijn
bureau heeft staan? Het antwoord is het verschil tussen theorie en praktijk.
De theoretische modellen ondervinden toch wat problemen om in de praktijk
tot stand te komen. Hier sommen we enkele van deze problemen op.

Hoe komt het dat we plots NP-Complete problemen in polynomiale tijd
kunnen oplossen? De essentie van deze algoritmes is het feit dat we exponen-
tieel veel “geheugen“ kunnen creëren in constante tijd d.m.v. hybridisatie.
Vervolgens kunnen we in constante tijd een operatie uitvoeren op alle ele-
menten van het geheugen tegelijkertijd. Zulke algoritmes zijn dus alleen
interessant als we genoeg ruimte hebben om alle mogelijk oplossingen in
hun DNA representatie op te slaan. Als we proberen om het Hamiltoniaans
pad probleem op te lossen voor een graaf met 200 knopen, moeten we echter
een proefbuis construeren die een massa heeft die equivalent is met die van
van onze planeet. De algoritmes schalen dus niet.

Een tweede praktisch probleem is het voorkomen van de fouten die wor-
den gëıntroduceerd tijdens berekeningen. Er zijn twee types van fouten: de
valse positieven en de valse negatieven. Een vals positief komt voor als er in
de uitkomst van een algoritme een DNA sequentie voorkomt die geen oplos-
sing representeert. Een valse negatief komt voor als een DNA sequentie die
een oplossing representeert niet voorkomt in de uitkomst. Valse positieven
kunnen we in grote mate verhelpen door goede encoderingen op te stellen.
Dit is het onderwerp van hoofdstuk 4. Het vinden van goede encoderingen
blijkt geen gemakkelijk probleem te zijn en vormt dus een achilleshiel van
DNA computing. Valse negatieven worden vooral gëıntroduceerd door fou-
ten die voorkomen tijdens het uitvoeren van operaties op DNA moleculen.
Fouten zoals een hybridisatie die wel kan gebeuren, maar omwille van welke
reden dan ook niet gebeurt. Door genoeg redundantie in proefbuizen in te
voeren kunnen we deze fouten tot een minimum beperken, maar in DNA
computing zullen we moeten leren leven met fouten.

Ten derde vergen sommige lab-operaties aanzienlijk wat tijd. Denatura-
tie en hybridisatie vragen gemakkelijk een halfuurtje tijd, een gel-electropho-
resis duurt gemiddeld een nacht en het sequencen van de oplossing vraagt
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nog meer tijd. In totaal heeft Adleman zeven dagen in het lab gespendeerd
om het Hamiltoniaans pad te vinden in zijn graaf.

Het is duidelijk dat er nog een heel aantal praktische limitaties moeten
overwonnen worden vooraleer we op een betrouwbare manier berekeningen
kunnen uitvoeren op een DNA computer. Er zijn wel al een aantal resulta-
ten gepubliceerd waarin berekeningen op een DNA computer zijn uitgevoerd,
dus er is hoop.

Tot slot willen we nog een opmerking maken. Een belangrijk gegeven
dat we tot nu toe eigenlijk zo goed als genegeerd hebben, is de complexiteit
van de algoritmes die we kunnen schrijven in de verschillende modellen. De
meeste modellen veronderstellen dat hun basisoperaties kunnen uitgevoerd
worden in constante tijd. Dit klopt echter niet altijd. Laten we als voor-
beeld het Parallel Filtering Model (PFM) bekijken. Als we de unie nemen
van m proefbuizen, dan moeten we eigenlijk m − 1 maal een proefbuis in
een andere proefbuis gieten. Dus eigenlijk is de unie operatie, zoals gede-
finieerd in het PFM, lineair in het aantal proefbuizen dat als input wordt
gegeven. Een remove operatie uitvoeren met m substrings, betekent dat
we het complement van die m substrings moeten synthetiseren vooraleer we
deze kunnen toevoegen aan de proefbuis als markers. Plus, het synthetise-
ren van een sequentie is afhankelijk van de lengte van de sequentie. Dus
eigenlijk vergt de remove operatie tijd lineair in de som van de lengtes van
de substrings. Amos wijdt een heel hoofdstuk aan deze kwestie [7]. Hij de-
finieert een sterk PFM model, waarin tijdcomplexiteit veel realistischer kan
geanalyseerd worden. In zijn sterk model, definieert Amos de gietoperatie
als enige atomische constante-tijd operatie. Alle andere operaties uit het
PFM zijn samenstellingen van de gietoperatie. Tijdcomplexiteit wordt dan
ook gemeten in het aantal gietoperaties. Praktisch gezien komt dit er on-
geveer op neer dat de tijdscomplexiteit volgens het “oude systeem” met een
factor n (= grootte van de input) toeneemt. In essentie verandert dit niets
aan de “heilige graal”-kwaliteiten van DNA computing, maar wijst dit wel
op het feit dat theoretici niet altijd evenveel feeling hebben met het lab, en
er soms wel eens dingen kunnen voorgesteld worden die fysisch onmogelijk
zijn.
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Hoofdstuk 4

DNA Code Word Design
Probleem

4.1 Introductie

Nuclëınezuren, DNA en RNA, zijn beloftevolle materialen met vele toe-
passingen in diverse gebieden. Nuclëınezuren kunnen gebruikt worden als
steigers om nano-apparaten in te bouwen [87, 88]. Ook op het vlak van
berekeningen openen deze zuren nieuwe deuren, van DNA Computing over
switches tot DNA chips [16, 21, 51, 54, 91, 93, 101, 103, 104]. Al deze toe-
passingen zijn uiteindelijk afhankelijk van de controle die wij hebben over
de moleculen. Om een nano-apparaat te bouwen is het noodzakelijk dat de
ontworpen sequentie zich in de juiste vorm plooit om moleculen op de juist
positie te plaatsen.

Ook in onze DNA computing setting is het bijzonder belangrijk dat de
DNA sequenties die we gebruiken goed ontworpen zijn, zodat ze geen ne-
veneffecten vertonen. Het vinden van een verzameling van DNA sequenties
van een bepaalde lengte die alleen maar binden met hun perfecte comple-
ment wordt het DNA Code Word Design Probleem (DCP) genoemd. In dit
hoofdstuk gaan we dieper in op dit probleem. We beginnen met het con-
cept secundaire structuur te introduceren. Waarna we dieper ingaan op het
voorspellen van de secundaire structuur van één of meerdere moleculen. Het
voorspellen van de secundaire structuur is een belangrijk onderdeel van het
ontwerpen van een code. Vervolgens geven we in sectie 4.3 een overzicht van
de literatuur rond het DCP. Een probleem dat gerelateerd is aan het DCP
is het RNA Structure Design Probleem dat we beschrijven in sectie 4.4. In
sectie 4.5 stellen we een nieuwe formele definitie voor van het DCP. Deze
definitie vormt een denkkader waarin de reeds bestaande oplossingen kun-
nen ondergebracht en bestudeerd worden. We besluiten dit hoofdstuk met
een aantal opmerkingen en een discussie.
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4.2 Thermodynamica & Secundaire Structuren

4.2.1 Structuren

Een DNA sequentie kunnen we in verschillende dimensies bekijken. Als
we DNA sequenties één-dimensionaal bekijken, zien we gewoon de base se-
quenties die aan mekaar geregen zijn met covalente bindingen, ook wel de
ruggengraat genoemd. Deze één-dimensionale voorstelling wordt ook wel de
primaire structuur van een DNA sequentie genoemd. In twee dimensies, kan
een enkelvoudige streng bindingen aangaan met zichzelf of met andere enkel-
voudige strengen. Dit gebeurt d.m.v. waterstofbindingen tussen verschillen-
de complementaire basen (hoewel er uitzonderlijk ook een waterstofbinding
kan ontstaan tussen T en G, het wobble paar). Elke base kan met hoogstens
één andere base een basenpaar vormen. Een base die geen deel uitmaakt van
een basenpaar noemen we ongepaard. Als we DNA sequenties in twee di-
mensies bekijken, spreken we van de secundaire structuur. Merk op dat een
secundaire structuur dus over meerdere DNA sequenties kan gaan waarbij
een molecule zowel met zichzelf (intra-moleculaire) als met andere moleculen
(inter -moleculaire) bindingen kan vormen. In drie dimensies voelen DNA
sequenties zich nog meer thuis. Denk bijvoorbeeld aan de wereldberoemde
helix waarin DNA zich graag opdraait. De tertiaire structuur van DNA se-
quenties beschrijft hoe die eruit zien in drie dimensies. Vaak wordt er ook
nog gesproken over de quartaire structuur. De quartaire structuur gaat niet
over tijd, maar over de drie-dimensionale interacties tussen meerdere DNA
sequenties. Aangezien we in de tertiaire structuur al kunnen spreken over
meerdere sequenties, laten we de quartaire structuur hier achterwege.

Over het algemeen zijn we voornamelijk gëınteresseerd in de secundaire
structuur. In veel gevallen is de tertiaire structuur triviaal te bepalen uit
de secundaire structuur. Toch is het mogelijk dat er soms effecten in drie
dimensies, bepaalde structuren in twee dimensies onmogelijk maken. In
bijna alle literatuur en algoritmes wordt dit echter onder de mat geveegd,
dus gaan wij hier ook alleen naar de primaire en secundaire structuur kijken.
Er bestaan echter wel algoritmes die drie dimensionale interacties mee in
rekening proberen te brengen [48].

We kunnen het concept secundaire structuur iets meer formeel opstellen.

Definitie 4.1 (Basenpaar). Zij w = (Pos, <, λ) een sequentie. Een basen-
paar over de sequentie w is een ongeordend paar (i, j) zodat de volgende
voorwaarden zijn voldaan:

• i, j ∈ Pos,

• i 6= j.

Zij w1 = (Pos1, <1, λ1) en w2 = (Pos2, <2, λ2) twee sequenties, een
basenpaar over beide sequenties is een ongeordend paar (i, j) zodat i ∈ Pos1

en j ∈ Pos2.
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296 A. Condon, H. Jabbari / Theoretical Computer Science 410 (2009) 294–301

Fig. 1. From left to right and top to bottom, a pseudoknot free and a pseudoknotted structure in their base pair structure and polymer graphs. In the figure
at the top left, bases are arranged along the backbone; three bases at each of the 5! and 3! ends are illustrated. In the top left structure, loops are annotated
by their type: loops with one emanating branch are hairpin loops, with two emanating branches are either internal or bulge loops; and with three or more
emanating branches are multi-loops.

Fig. 2. Two pseudoknotted structures of multiple RNA molecules.

Loosely speaking, the region enclosed by one or more base pairs forms a loop. With respect to fixed environmental
conditions, each loop has an associated energy value. Biochemists have developed tables and rules for calculating the energy
of the loop, based on its closing base pairs and the unpaired bases around the loop [26]. (For large loops, the number of
unpaired bases is used, rather than the actual bases.) The free energy of a secondary structure is calculated by summing its
loop energies. The lower the free energy of the structure, the more stable is the structure.

So far, we have considered only structures formed from a single RNA molecule. When two or more molecules interact,
the situation is similar. We can represent the secondary structure of interacting RNAs by representing each participating
RNA strand by an arc, or segment, of the circle enclosing a polymer graph, such that there is a gap between two consecutive
segments and no segments overlap. The base pairings are then represented just as in the single-stranded case, by straight
lines connecting the two pairing bases. Amulti-RNA structure is connected if the corresponding polymer graph is connected.
There are (L " 1)! different ways (orderings) to place L RNA molecules on a circle. A connected multi-RNA structure is
considered pseudoknotted if all of these orderings result in a structurewith crossing base pairs (see Fig. 2). Thus, a secondary
structure is considered pseudoknot free if at least one of its corresponding polymer graphs does not have crossing base pairs.
Dirks et al. [12] showed an elegant representation theorem, that if a connected multi-RNA structure is pseudoknot free, there
is exactly one ordering of the RNA molecule segments around the circle that results in a structure with non-crossing base
pairings. See Fig. 3.
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Figuur 4.1: Pseudoknot: afhankelijk van de representatie, lijken de bindin-
gen een knoop of geen knoop te vormen. Links is de sequentie voorgesteld
als een cirkel, rechts in een S-vorm. Figuur overgenomen uit Condon et al.
p. 296 [26].

Definitie 4.2 (Secundaire structuur). Zij w = (Pos, <, λ) een sequentie.
Een secundaire structuur s van de sequentie w is een verzameling van ba-
senparen zodat de volgende voorwaarde voldaan is:

(∀i ∈ Pos)
[
((∃j ∈ Pos) ((i, j) ∈ s))⇒ (∀j, j′ ∈ Pos)

(
(i, j) /∈ s ∨ (i, j′) /∈ s)]

De definitie breidt triviaal uit naar meerdere sequenties.

De voorwaarde die we stellen aan een secundaire structuur houdt in dat
een base hoogstens met één andere base een binding kan aangaan. Vaak
wordt er nog een tweede voorwaarde toegevoegd:

(∀(i, j), (i′, j′) ∈ s)(i < i′)⇒ ¬(i < i′ < j < j′)

Secundaire structuren die ook voldoen aan deze tweede voorwaarde wor-
den pseudoknot-vrije secundaire structuren genoemd. Als we ruggengraat
van een pseudoknotted sequentie als een cirkel tekenen, dan ziet de pseu-
doknot eruit als een knoop, zoals links in figuur 4.1 te zien is. Als we de
ruggengraat tekenen in een S-vorm, is er echter geen knoop meer te zien,
zoals te zien is aan de rechterkant van figuur 4.1. Een pseudoknot is een
interactie in drie dimensies, waarbij de basen rond ruggengraat draaien.

In wat volgt gaan we voornamelijk kijken naar de secundaire structuur
van één enkele sequentie, omdat de eerste algoritmes ook niet om kunnen
gaan met meerdere sequenties. Recenter zijn er algoritmes ontwikkeld die
wel de secundaire structuur van meerdere sequenties kunnen voorspellen
[8, 10]. Tenzij anders vermeld gaan we er ook vanuit dat we spreken over
een pseudoknot-vrije secundaire structuur.

In de literatuur wordt er voornamelijk gesproken over RNA secundaire
structuur predictie. Waarom RNA en niet DNA? De reden is biologisch.
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DNA komt in een cel slechts heel zelden single-stranded voor, normaal is
DNA double-stranded en opgevouwen in een helix. RNA daarentegen komt
meestal single-stranded voor in de cel. Vroeger dacht men dat RNA gewoon
een tussenstapje was tussen DNA en protëınes. Recenter onderzoek heeft
echter uitgewezen dat RNA ook belangrijke functies heeft in een cel. In een
cel komen niet-coderende RNA strengen voor die allerlei functies hebben.
De belangrijkste functie is het regelen van gen expressie. Er bestaan RNA
strengen die een gen kunnen onderdrukken. Het spreekt voor zich dat hier
uit de (bio-)medische wereld veel interesse voor bestaat. Het blijkt dat de
functie van een RNA streng door de structuur wordt bepaald. Alle resultaten
en algoritmes die gelden voor RNA gelden evenzeer voor DNA, het vraagt
alleen een kleine aanpassing omdat RNA en DNA lichtelijk van mekaar
verschillen.

4.2.2 Thermodynamica 101

In de vorige deelsectie hebben we de secundaire structuur op een abstract ni-
veau gëıntroduceerd. We hebben gedefinieerd wat een secundaire structuur
is, maar het is duidelijk dat er een groot aantal mogelijke secundaire struc-
turen zijn voor één sequentie. Er blijken zelfs exponentieel veel mogelijke
secundaire structuren te bestaan in functie van de lengte van de sequentie
(ongeveer 1.8N ) [86]. Als we echter in een proefbuis gaan kijken zien we dat
een molecule zich slechts in een beperkt aantal structuren vouwt. Het is dan
ook logisch dat we de secundaire structuur (of structuren) willen kunnen be-
palen van een gegeven sequentie. Voor we ons aan zo een avontuur kunnen
wagen, is het noodzakelijk dat we wat meer te weten komen over secundaire
structuren in vitro (m.a.w. in een proefbuis). We komen nu in het domein
van de chemische thermodynamica! Chemische thermodynamica gaat over
equilibria van chemische reacties.

Het is niet onze bedoeling om diep in te gaan op thermodynamica. We
introduceren een aantal essentiële begrippen en demonstreren hun belang,
zonder echt specifiek of technisch te worden. Deze subsectie is vrij gebaseerd
op [89].

Gibbs Free Energy

Thermodynamische vrije energie is en grootheid die bepaalt hoeveel werk
er kan gedaan worden in een systeem. De chemie spreekt hier van Gibbs
vrije energie: hoeveel reacties kunnen er uitgevoerd worden door gebruik
te maken van de energie aanwezig in de vorm van warmte. Dus als twee
DNA moleculen hybridiseren, verlaagt de Gibbs vrije energie. Merk op dat
het geen verschil maakt of twee verschillende moleculen hybridiseren of één
molecule met zichzelf hybridiseert. Van nature uit gaat een molecule (of
twee moleculen) op zoek naar een toestand waarin de Gibbs vrije energie
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minimaal is.
Intüıtief kunnen we dit proces vergelijken met het verbouwen van een

huis. Bij een verbouwing hoort een bepaald budget. De verbouwing is in
de meest stabiele toestand als alle werken die binnen het budget passen zijn
uitgevoerd.

Wat betekent dit nu concreet voor ons? We weten dat een molecule
zal streven naar een staat met een lage Gibbs vrije energie. Dus de Gibbs
vrije energie is onze gids bij het vinden van de secundaire structuur van een
woord.

Hoe berekenen we nu de Gibbs vrije energie van een secundaire struc-
tuur? Het meest voor de hand liggend is rechtstreeks de chemische thermo-
dynamica toe te passen. Dit betekent dat we de differentiaalvergelijkingen
die het equilibrium van de sequentie beschrijven, moeten uitrekenen. Het
uitrekenen van deze vergelijkingen vergt zo een enorme rekenkracht dat we
een supercomputer nodig zouden hebben. Een echt praktische aanpak is dit
dus niet. Een tweede optie is gebruik te maken van benaderingen. De meest
gebruikte benadering om de Gibbs vrije energie van een perfecte duplex te
achterhalen is het Nearest Neighbor Thermodynamics (NNT) model.

Merk op dat de secundaire structuur ook afhangt van omgevingsfactoren
zoals de temperatuur en het zoutgehalte in de proefbuis!

Nearest Neighbor Thermodynamics Model

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het model de Gibbs vrije energie be-
naderen door alleen naar de buren van basen te kijken. Een idee gelanceerd
door Zimm en uitgewerkt door Tinoco [15, 27, 32, 43, 94, 99]. Laten we even
voor de eenvoud veronderstellen dat we twee DNA sequenties hebben van
gelijke lengte en dat ze over de volledige lengte gehybridizeerd zijn. M.a.w.
we hebben een perfecte duplex. We kiezen nu één van de twee strengen, stel
A, als bovenste en beginnen aan zijn 5’-einde (dus aan het 3’-einde van de
andere streng B). Er zijn tien mogelijke combinaties van twee basenparen
die perfect op mekaar passen: AA/TT, AT/TA, TA/AT, CA/GT, GT/CA,
CT/GA, GA/CT, CG/GC, GC/CG, GG/CC. Zo een combinatie noemen
we een dimer. Er zijn reeds veel experimenten uitgevoerd om te achterhalen
wat de vrije energie is van deze dimers voor DNA [83]. Voor RNA bestaan
er soortgelijke dimers en zijn er soortgelijke experimenten uitgevoerd. De
verzameling van vrije energieën van de dimers worden vaak de parameters
van het NNT model genoemd.

Het berekenen van de vrije energie gaat dan als volgt: we leggen een
venster, waarin twee opeenvolgende basen passen, op de duplex aan het 5’-
einde van streng A. Door het venster zien we een dimer. We schuiven het
venster van het 5’-einde van A naar het 3’-einde van A en tellen de vrije
energieën van de dimers, die we in het venster zien, op. Door bij deze som
nog een correctie- en initiatiefactor op te tellen bekomen we de (benaderde)
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Gibbs vrije energie van de duplex.
Merk op dat de kwaliteit van de berekende Gibbs vrije energie afhankelijk

is van de parameters die gebruikt worden. Het is dus heel belangrijk dat
er experimenten worden uitgevoerd om zo accuraat mogelijke waarden te
verkrijgen [83].

4.2.3 Structuur Predictie

Introductie

We hebben reeds gesteld dat een molecule streeft naar een zo laag mogelijke
Gibbs vrije energie, omdat de molecule dan stabieler is. Als de Gibbs vrije
energie van een secundaire structuur positief is, dan zal die structuur niet
spontaan voorkomen.

De perfecte manier om na te gaan welke structuur een sequentie aan-
neemt is deze sequentie te synthetiseren in een proefbuis en te observeren
wat er gebeurt. Dit is de perfecte oplossing, maar is redelijk onpraktisch,
omdat het synthetiseren van de sequentie en het observeren van een proef-
buis zeer dure en tijdrovende operaties kunnen zijn. We moeten dus op zoek
naar andere methodes!

Elementaire Structuren

We merken eerst en vooral op dat een secundaire structuur bestaat uit een
verzameling van elementaire structuren. Een elementaire structuur wordt
bepaald door de basenparen die de structuur omringen en de ongepaarde
basen. We spreken in deze context dan ook van k-loops met u ongepaarde
basen. De verschillende elementaire structuren zijn:

Stacked Pair Een 2-loop met u = 0. M.a.w. een dimer, zoals gedefinieerd
in het NNT model. Een opeenvolging van stacked pairs wordt ook wel
een stam genoemd, i.p.v. een loop.

Hairpin Een 1-loop met u ≥ 3.

Bulge Een 2-loop met u > 0, zodat alle ongepaarde basen op mekaar vol-
gen.

Internal loop Een 2-loop met u > 0, zodat niet alle ongepaarde basen op
mekaar volgen.

Multiloop Een k-loop met k > 2, vaak ook nog met een aantal ongepaarde
basen.

De verschillende elementaire structuren zijn voorgesteld in figuur 4.2.
De Gibbs vrije energie van de secundaire structuur is de som van de vrije
energieën van de elementaire structuren van die secundaire structuur. Dus
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(including Mfold) perform more poorly on long
structures than on short ones.

We tested MultiFold on five complexes that are
variations of hairpin and hammerhead ribozyme
constructs, each with three or four interacting
molecules.20,34,35 The sensitivity of predictions of
MultiFold on these complexes was also very high,
over 93% in every case. Finally, we ranMultiFold on
DNA strands designed for a molecular automaton
that diagnoses high or low levels of mRNA strands
in vitro.10 The strands are designed to form certain

secondary structures, which are essential to correct
functioning of the automaton. When the sequences
are ordered so that the designed secondary struc-
tures can form without pseudoknots, the MFE
secondary structure reported by MultiFold matches
the designed secondary structures with accuracy
between 0.91 and 1. With other permutations, the
secondary structures reported by MultiFold also
have high accuracy, supporting the good quality of
the strand design.
First, we give a thorough analysis of our

Figure 1. Examples of pseudo-
knot-free secondary structures.
(a) Secondary structure for a single
molecule. Shaded grey circles
denote bases and black thick lines
connect paired bases. Component
elementary structures (i.e. sub-
structures which cannot be decom-
posed into any other substructure)
are marked in red: hairpin loop,
stacked pair, internal loop, multi-
loop and external loop. Consecu-
tive stacked pairs form a stem or
helix. A bulge is a particular case of
internal loop. (b) Secondary duplex
structure typical of a hairpin ribo-
zyme (the grey strand), binding to
its RNA target (the blue strand).
The ribozyme cleaves the RNA
target at the site indicated by the
red arrow. Inter-molecular base-
pairs form helices 1 and 2, while
intra-molecular base-pairs form
helices 3 and 4. By concatenating
the ribozyme sequence followed
by the target, the external loop at
the top right of the structure is
considered as a special bulge loop
by our algorithm. As the order of
concatenation does not influence
the output, by concatenating the
target followed by the ribozyme
sequence, the external loop at the
top left of the structure is con-
sidered as a special loop: a hairpin
with zero free bases.

Secondary Structure Prediction of Interacting RNAs 989

Figuur 4.2: De verschillende elementaire structuren. Figuur overgenomen
uit Andronescu et al. p. 989 [10].
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het berekenen van de vrije energie van een secundaire structuur hebben
we teruggebracht tot het berekenen van de vrije energie van de elementai-
re structuren. De vrije energie van een stam is gemakkelijk te berekenen
d.m.v. het NNT model. Maar hoe zit het met de andere elementaire struc-
turen? Deze elementaire structuren worden ook wel motieven genoemd en
er bestaan databases waarin de vrije energie van deze motieven kan opge-
zocht worden [84]. Voor kleine loops (kleine u), kan de vrije energie van
de exacte sequentie worden opgezocht, voor langere loops, wordt de vrije
energie meestal benaderd door een formule die de lengte (u) in rekening
houdt. In sommige oudere algoritmes, worden multiloops vereenvoudigd of
genegeerd omdat er toen nog geen informatie was over het berekenen van
de vrije energie [105].

Voorspellen

We zijn in staat om de vrije energie van één secundaire structuur te bepalen,
het volgende probleem is dan het aantal secundaire structuren. Aangezien
het aantal secundaire structuren exponentieel groeit in functie van de lengte
van de sequentie, is het geen optie om ze één voor één te berekenen [86].
Gelukkig is het mogelijk om een aantal berekeningen te herbruiken en met
een dynamisch programmeren aanpak zijn er algoritmes mogelijk met een
tijdscomplexiteit rond O(N3), waarbij N de lengte van de sequentie is [10,
46, 64, 65].

Om de structuur van een DNA molecule te voorspellen zijn er twee pa-
radigma’s. Het eerste paradigma heet het Minimum Free Energy (MFE)
paradigma, en stelt dat de structuur met de laagste vrije energie de secun-
daire structuur is waarin een sequentie zich zal vouwen (als de vrije energie
negatief is). De algoritmes van Hofacker, Mathews en Zuker en Stiegler be-
lichamen dit paradigma [46, 64, 105]. Het grote nadeel van deze methode is
dat het één structuur kiest. Het is goed mogelijk dat een aantal verschillen-
de structuren een vrije energie hebben, dicht in de buurt van de minimale
vrije energie. In de proefbuis zal zo een sequentie telkens van structuur ver-
anderen. We mogen bovendien niet vergeten dat we een benadering van de
vrije energie berekenen. Dus de structuur die volgens onze berekening de
minimale vrije energie heeft, is niet noodzakelijk dezelfde als de structuur
die in de proefbuis de laagste minimale vrije energie heeft.

Het tweede paradigma, dat we het partitiefunctie paradigma noemen,
tracht de problemen van het MFE paradigma op te lossen door de proba-
bilistische toer op te gaan. In dit paradigma berekenen de algoritmes een
Boltzmann kansdistributie over alle secundaire structuren. In de praktijk
komt dit erop neer dat gegeven een sequentie het algoritme de partitiefunc-
tie Q output. De partitiefunctie is gedefinieerd als:

Q =
∑
s∈Ω

e
−∆G(s)

RT
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Waarbij ∆G(s) de Gibbs vrije energie is van de structuur s, Ω de verzameling
van alle mogelijke secundaire structuren van de sequentie, R de universele
gasconstante is en T de absolute temperatuur (in Kelvin) waarin de reactie
plaats vindt.

A.h.v. deze waarde kunnen we dan voor om het even welke structuur de
kans berekenen dat de sequentie zich zal vouwen in die secundaire structuur:

e
−∆G(s)

RT

Q

De partitiefunctie kan ook berekend worden door een dynamisch pro-
grammeren algoritme. Het eerste algoritme werd voorgesteld door McCas-
kill [65]. De complexiteit van dit algoritme is gelijkaardig aan die van het
MFE paradigma.

Uit de kansdistributie over de structuren kunnen we de probabiliteits-
matrix berekenen. Deze matrix geeft voor elk paar van basen aan wat de
kans is dat ze een binding vormen met elkaar. Deze matrix wordt meestal
gevisualiseerd door een dot in elke vakje van de matrix. De grootte van
de dot geeft een indicatie van de kans, op een logaritmische schaal. Door
de kansdistributie voor te stellen als een probabiliteitsmatrix, verliezen we
informatie over de kansdistributie. McCaskill stelt dat dit toch een han-
dig middel is om na te gaan wat de verschillende structuren zijn die een
sequentie kan aannemen.

Zowel de Gibbs vrije energie, als de kansdistributie, als de probabiliteits-
matrix worden gebruikt om sequenties te ontwerpen.

Accuraatheid Als we het MFE paradigma aanhangen, willen we ook wel
weten hoe goed de voorspellingen zijn die de algoritmes maken. Uit ex-
perimenten blijkt dat voor sequenties tot 700 basen het Zuker en Stiegler
algoritme 73% van de secundaire structuren correct voorspelt.

De volgende vraag is dan: hoe kunnen we de accuraatheid nog verder
verhogen? Condon stelt dat er twee manieren zijn om dit doel te bereiken
[24]. Ten eerste kunnen we werken aan een meer verfijnd thermodynamisch
model. Ten tweede kunnen we in algoritmes rekening houden met de folding
pathway, ofwel de manier waarop sequenties zichzelf opvouwen. Er is ook
bewijs dat moleculen zich eerst in een pseudoknot-vrije structuur plooien en
pas daarna pseudoknots vormen [24].

Pseudoknots

Tot nu toe hebben we alleen pseudoknot-vrije secundaire structuren voor-
speld. Uiteraard wordt de voorspelling accurater als we ook rekening houden
met pseudoknots. Spijtig genoeg is het voorspellen van de pseudoknotted
MFE secundaire structuur een NP-Hard probleem [6, 26, 58, 59].
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Er bestaan algoritmes die wel bepaalde klassen van pseudoknots kunnen
voorspellen, zoals: HFold, het algoritme van Dirks en het Rivas en Eddy
algoritme [34, 48, 77]. Dit voorspellend vermogen komt echter wel tegen een
zware computationele kost. Deze algoritmes hebben een tijdscomplexiteit in
de buurt van O(N5) of O(N6).

Notatie

Een notatie die vaak gebruikt wordt om eenvoudig een pseudoknot-vrije se-
cundaire structuur te specificeren, is de dot-bracket notatie. Een secundaire
structuur wordt in deze notatie voorgesteld door een string over het alfabet
{., (, )}, waarbij de haakjes gebalanceerd zijn. Een dot duidt op een onge-
paarde base. Corresponderende haakjes zijn de notatie voor een basenpaar.

Laten we enkele voorbeelden bekijken. De string ((((....)))) is de notatie
voor een hairpin loop bestaande uit vier basen, en drie opeenvolgende stack-
ed pairs. Deze secundaire structuur zou kunnen horen bij deze sequentie:
CAGACCUUUCUG. De string ((((..(((...)))..(((...)))..)))) is de notatie voor
een “Mickey Mouse” secundaire structuur. Een sequentie die deze structuur
kan aannemen: ACACGUUCCAAAGGAUGGGCGCAGCCGGGUGU.

4.2.4 Complexiteit

Het voorspellen van een pseudoknot-vrije secundaire structuur is relatief ge-
makkelijk. Zowel het Zuker-Stiegler algoritme (met de Lyngsø optimalisatie
[60]) als het McCaskill algoritme werken beide in tijd O(N3), met N de
lengte van de gegeven sequentie. Het voorspellen van een secundaire struc-
tuur met pseudoknots, uit een sequentie, lijkt een veel moeilijker probleem
te zijn. Het is dan ook logisch dat we ons afvragen hoe moeilijk? M.a.w. wat
is de worst-case tijdscomplexiteit van het voorspellen? Er zijn reeds enkele
resultaten bekend over de complexiteit [6, 47, 59]. Lyngsø stelt in een meer
recente paper dat de vorige resultaten uitgaan van een redelijk onrealistische
situatie en stelt zelf een aantal nieuwe resultaten voor [58].

De setting waarin we werken is het vinden van een optimale “algeme-
ne” secundaire structuur. Een secundaire structuur is gedefinieerd als een
verzameling van basenparen, waarbij basen in een basenpaar minstens drie
basen van elkaar verwijderd moeten zijn (de kleinst mogelijke hairpin bevat
drie basen) en een base in hoogstens één basenpaar kan voorkomen. Een
basenpaar moet ook voorkomen in de verzameling van legale basenparen.
Voor RNA zijn de legale basenparen {(C,G), (A,U), (G,U)}. We moeten
ons echter niet beperken tot RNA, Lyngsø beschouwt ook meer algemene
settings in zijn paper. Een scoringsfunctie kent aan elke secundaire struc-
tuur een score toe. We zijn op zoek naar de secundaire structuur met de
meest optimale (lees: hoogste) score.
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Fig. 1. Secondary structure of the Escherichia coli ! operon mRNA from position 16 to position
127, cf. [12, Figure 1]. The backbone of the RNA molecule is drawn as straight lines while base
pairings are shown with zigzagged lines. E.g. the base pairs 20 · 71, 40 · 111, 41 · 110, and
59 ·123, together with the parts of the backbone connecting the involved bases, form a non-planar
substructure equivalent to K3,3.

containing pseudoknots. Though it is not known whether pseudoknots are essential per
se, there are numerous examples where evolution has led to a non coding RNA gene
with a pseudoknot substructure essential for its functioning [3, 4].

At its simplest a pseudoknot is just two overlapping base pairs. Two base pairs
i · j and i! · j! are overlapping if i < i! < j < j!. More generally pseudoknots
are used to refer to pairs of substructures, e.g. helices, that contain overlapping base
pairs. If the stability of a secondary structure is modelled by independent contributions
from the base pairs of the structure, we can find the most stable structure, including
arbitrary pseudoknots, by maximum weighted matching [5]. However, evidence exists
in abundance that considering base pairs in isolation is an oversimplification. Hence,
some attempts have been made to expand the set of structures considered in [2] to allow
structures containing some pseudoknots while still allowing similar thermodynamic
energy rules and efficient exact algorithms for finding the optimum structure [6, 7, 8,
9]. Conversely, several recent publications indicate that extending the set of structures
considered to allow arbitrary pseudoknots leaves the problem of finding the optimum
structure NP hard [7, 10, 11].

One can criticise the NP hardness results of these three papers for assuming unreal-
istic models of RNA secondary structure formation, though. In [10] the scoring function
is not fixed but assumed part of the input, i.e. the scores of structural elements varies with
the sequence. In [7, 11] the set of legal structures is restricted to be planar. A structure
is planar if the graph consisting of the bases as nodes and the backbone and base pair
connections as edges is planar. The requirement of planarity is not based on observed
real world restrictions as non-planar structures are known, cf. Fig. 1.

The contribution of this paper is to investigate the computational complexity of
finding optimum general secondary structures, i.e. structures that may contain non-planar
pseudoknots, with structures scored by two of the simplest possible functions taking
stacking into account. One function, introduced in [11], scores a secondary structure
by the number of base pair stackings it contains. The rationale for this is that base

Figuur 4.3: Secundaire structuur van het E. Coli α operon mRNA van
positie 16 tot positie 127, naar figuur 1 uit [58]. De volle lijnen zijn de
ruggengraat van de RNA molecule, de zigzag-lijnen duiden op basenparen.
Het is duidelijk dat deze graaf niet-planair is.

De aanpak van Lyngsø et al. is niet zo realistisch omdat de scorings-
functie als deel van de input wordt beschouwd [59]. Akutsu en Ieong et al.
veronderstellen dat de legale structuren planair zijn, wat duidelijk niet waar
is als we kijken naar de secundaire structuur in figuur 4.3.

De definitie van secundaire structuur is een benadering van de secun-
daire structuren die een molecule kan aannemen. Het is eenvoudig om
een secundaire structuur te construeren die wel voldoet aan de definitie,
maar niet fysisch mogelijk is in een proefbuis. Bijvoorbeeld de sequentie
GAAAAAAAAAGAAACAC zal in een proefbuis structuurloos zijn, omwil-
le van de zeer grote bulge die zou ontstaan door de sequentie van A’s tussen
de G’s. Echter de secundaire structuur die de eerste G op de laatste C en
de tweede G op de voorlaatste C paart, is een legale secundaire structuur.

De scoringsfunctie is een modellering van het hybridisatieproces. Lyngsø
vertrekt uit de aanname dat de vrije energie van een secundaire structuur
de som is van de stabiliserende en destabiliserende delen is. Stabiliserende
delen zijn de stammen van stacked pairs. De destabiliserende delen zijn
de loops. We vereenvoudigen deze aanname door alleen naar de stabilise-
rende delen te kijken. We veronderstellen dus dat de secundaire structuur
met het hoogste aantal basenparen de stabielste structuur is. Er worden
twee functies voorgesteld die het aantal basenparen tellen. Ten eerste kun-
nen we het aantal base pair stackings (BPS) tellen, gedefinieerd als de som
van de lengtes van de stammen min het aantal stammen. We trekken het
aantal stammen van de som af, omdat een base pair stacking bestaat uit
twee opeenvolgende basenparen. Het laatste basenpaar vormt dus geen base
pair stacking meer. Ten tweede kunnen we het aantal stacking base pairs
(SBP) tellen. Het aantal SBP is het aantal basenparen dat voorkomt in de
structuur. Het is ook mogelijk om het aantal SBP te wegen met het aantal
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bindingen dat een basenpaar vormt. Een G-C basenpaar vormt nl. drie wa-
terstofbindingen, een A-U basenpaar twee waterstofbindingen en een G-U
paar slechts één. De BPS functie prefereert structuren waarin de basenparen
in lange continue stukken zitten, als de SBP functie gewogen is prefereert
deze G-C bindingen.

De hoofdmoot van het paper bestaat uit reducties die bewijzen dat het
vinden van de optimale secundaire structuur, onder de twee scoringsfunc-
ties en onder verschillende definities van secundaire structuur, NP-Hard is.
Lyngsø bewijst drie stellingen:

1. In de eerste stelling gaat het over het RNA model. Dat betekent dat
de legale basenparen {(G,C), (A,U), (G,U)} zijn. Als scoringsfunctie
gebruiken we de BPS functie. De stelling luidt: gegeven een RNA
sequentie s en een targetwaarde K, is het NP-Hard om te beslissen of
er een legale structuur S bestaat met BPS (S) ≥ K.

Het bewijs van deze stelling is een reductie van het Bin Packing pro-
bleem [69]. In het Bin Packing probleem (BPP) moeten we beslissen
of k objecten van grootte a1, . . . , ak passen in B dozen van grootte b.
We construeren de volgende RNA sequentie:

s = Ca1ACa2A . . . ACakAAAGbAGbA . . . AGb

bestaande uit k subsequentie van C’s en B subsequenties van G’s. De
i-de C-subsequentie is van lengte ai, met 1 ≤ i ≤ k. De B dozen
van grootte b worden gerepresenteerd als G-subsequenties van lengte
b. Een secundaire structuur S van deze sequentie s is een oplossing
voor het BPP als elk object op één doos wordt gemapt. Hier komt de
targetwaarde van pas. Elk object op één doos betekent namelijk dat
het i-de object een doorlopende helix vormt van lengte ai. Inderdaad,
als een object-representatie bindt op twee doos-representaties, dan zit
er een A base tussen de G-subsequenties in. Deze A base zorgt ervoor
dat de helix in twee stammen uiteenvalt. Door K te definiëren als

K =

(
k∑
i=1

ai

)
− k

houden we alleen nog secundaire structuren over die een oplossing zijn
voor het BPP. Figuur 4.4 toont aan de linkerkant een RNA secundaire
structuur die een oplossing is en aan de rechterkant een RNA secundai-
re structuur die geen oplossing is van het overeenkomstige Bin Packing
probleem.

2. Vervolgens gaat Lyngsø op zoek naar de grenzen van de NP-Hardheid.
In de tweede stelling veronderstellen we nu een binair alfabet {0, 1} en
legale basenparen {(0, 1)}. Voor de rest blijft de stelling dezelfde. Het
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(a) An optimum structure for the RNA se-
quence constructed from an instance of
Bin Packing with four items of sizes 2,
2, 3, and 3, and two bins of capacity 5.
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(b) An optimum structure for the RNA se-
quence constructed from an instance of
Bin Packing with four items of sizes 2,
2, 2, and 4, and two bins of capacity 5.

Fig. 3. Illustration of how the number of helices can be kept to one per item for an RNA sequence
constructed from a ‘yes’ instance of Bin Packing, while the base pairs of at least one substring
corresponding to an item have to be split over at least two helices if the RNA sequence is constructed
from a ‘no’ instance of Bin Packing.

The length of s is
!k

i=1 ai +BC +k+B +1. As Bin Packing is strongly NP hard
we can assume that a1, . . . , ak, B, C are all polynomially bounded by the size of the
original Bin Packing instance. Hence, |s| is also polynomially bounded by the size of
the original Bin Packing instance. Clearly the same holds for a fair representation of the
target K. Constructing s and K in time polynomial in the size of their representations
is trivial. !"

We now proceed to study the problem of finding optimum secondary structures
for strings over a binary alphabet. I.e., in the following we will assume an alphabet
! = {0, 1} and a set of legal base pairs B = {(0, 1), (1, 0)} in the context of the
general folding model, cf. Def. 1. A biological motivation for considering strings over
a binary alphabet could be that the only purine/pyrimidine base pair not frequently
observed in real RNA secondary structures are A,C base pairs. So one could imagine
just representing an RNA sequence by its purine/pyrimidine sequence, find the optimum
structures for this reduced sequence, and finally eliminating all A,C base pairs from
these structures as a heuristic for finding good secondary structures for RNA sequences.
But the main motivation for considering strings over a binary alphabet is of course to
find the simplest possible model for which the pseudoknot prediction problem remains
NP hard.

Theorem 2. Given a string s # {0, 1}! and a target K, it is NP hard to determine
whether there is a structure S with BPS(S) $ K that is legal under the general folding
model with B = {(0, 1), (1, 0)}.

Proof. The proof is a slight modification of the proof for Theorem 1, but with only
a binary alphabet we do not have the equivalent of the A’s to separate the substrings
representing items and bins with something guaranteed not to form base pairs. We
will need slightly stronger assumptions about the Bin Packing instances, namely that
3 % ai % C for 1 % i % k and 2 % B % k. By inspection of the proof in [14]
one can check that the Bin Packing problem remains NP hard when imposing these
assumptions. Given such an instance of Bin Packing we now construct the string

Figuur 4.4: Aan de linkerkant een RNA secundaire structuur die een oplos-
sing vormt voor het Bin Packing probleem met vier items van grootte 2, 2,
3 en 3 en twee dozen van grootte 5. Aan de rechterkant een RNA secundai-
re structuur die niet overeenkomt met een oplossing voor het Bin Packing
probleem met vier items van grootte 2, 2, 2 en 4 en twee dozen van grootte
5. Het derde object van grootte 2 valt tussen de twee dozen, waardoor er
één base pair stacking te kort komt. Figuur overgenomen uit Lyngsø p. 924
[58].

bewijs blijft ook grotendeels hetzelfde, we reduceren opnieuw het Bin
Packing probleem. De sequentie die een BPP instantie codeert ziet er
als volgt uit:

s = 0a1110a211 . . . 110ak1101b0 . . . 01b

Om de reductie te laten werken moeten we enkele beperkingen invoeren
op de BPP instanties die we reduceren. De grootte van de objecten
moet beperkt zijn tot 3 ≤ ai ≤ b voor alle 1 ≤ i ≤ k en het aantal
dozen moet beperkt zijn tot 2 ≤ b ≤ k. De eerste beperking moet
voorkomen dat er geen 1001 voorkomt in de sequentie. Volgens de
auteur zou deze subsequentie problemen veroorzaken, maar wij zien
dit niet in. De tweede beperking is noodzakelijk zodat de 0 voor elke
doos ook gebonden kan geraken. Als er minder objecten dan dozen
zijn, is dit niet mogelijk. Door de targetwaarde K = B−k+

∑k
i=1 ai te

kiezen, komt een secundaire structuur weer overeen met een oplossing
van het BPP.

3. Tot slot bewijst Lyngsø dat ook onder de SBP scoringsfunctie het
vinden van een optimale secundaire structuur NP-Hard is. Hiervoor
moeten we echter wel veronderstellen dat we beschikken over een alfa-
bet dat onbegrensd is. De reductie vertrekt van Restricted Satisfiability,
zoals de naam doet vermoeden een beperkte vorm van Satisfiability die
nog altijd NP-Hard is [69].

Een instantie van Restricted Satisfiability is een Booleaanse formule φ
in 3CNF vorm (elke clausule bevat hoogstens drie literals), waarin elke
literal (een variabele of zijn negatie) slechts tweemaal mag voorkomen.
Bijvoorbeeld: φ = (a∨ b∨ c)∧ (¬a∨ b)∧ (¬a∨¬b∨¬c) is een instantie
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4. DNA Code Word Design Probleem

van Restricted Satisfiability. De essentie van het bewijs is dat we een
sequentie ontwerpen die uit drie delen bestaat. De verschillende delen
worden gescheiden door drie $ basen.

(a) Het variabele gedeelte bestaat uit twee unieke basen voor elke
variabele. De variabelen worden gescheiden door een $ base.

(b) Het literal gedeelte bestaat per variabele x nog eens uit twee delen.
Een eerste deel bestaat uit twee unieke basen voor elk voorkomen
van de variabele x, het tweede deel bestaat uit twee unieke basen
voor elk voorkomen van ¬x. Het positieve en negatieve deel wor-
den gescheiden door een $ base. Tussen twee variabelen staat er
ook een $ base.

(c) Het clausule gedeelte bestaat uit twee unieke basen voor elke clau-
sule.

Vervolgens worden de legale basenparen opgesteld tussen het clausu-
le gedeelte en het literal gedeelte, naargelang een literal voorkomt in
clausule of niet. Tussen het literal gedeelte en het variabele gedeelte
worden er ook legale basenparen opgesteld. De twee basen van een
variabele kunnen zowel met de positieve voorkomens van de variabele
als met de negatieve (genegeerde) voorkomens van de variabele bin-
den. Als een literal tweemaal voorkomt, bindt de variabele met de twee
basen in het midden van de literal-representatie. De targetwaarde K
wordt zo gekozen dat elke variabele en elke clausule moet gebonden
zijn. De intüıtie hierachter is dat een clausule een literal kiest die de
clausule waar maakt en de variabelen de negatie van het gekozen lite-
ral blokkeren. Het kiezen van een literal komt overeen met het binden
op de overeenkomstige twee basen in het literal gedeelte. De variabe-
lerepresentaties binden telkens op de overblijvend keuze. Doordat de
twee basen van een variabele binden op de twee basen in het midden
van een literal, wordt die literal geblokkeerd voor de clausule basen.
Figuur 4.5 toont hoe een secundaire structuur een oplossing encodeert
voor φ = (a ∨ b ∨ c) ∧ (¬a ∨ b) ∧ (¬a ∨ ¬b ∨ ¬c).

Wij hebben drie opmerkingen bij deze bewijzen, alle drie hebben ze te
maken met het gat tussen de definities en de werkelijkheid in een proefbuis.
Ten eerste, bij de constructie van het eerste bewijs, worden de objecten van
elkaar gescheiden door één enkele base. In figuur 4.4 zien we dat de sequen-
tie redelijk acrobatische toeren moet uithalen om in de vereiste secundaire
structuur te geraken. De vraag is of dit wel altijd mogelijk is in een proef-
buis? Lyngsø merkt dit probleem ook op, en stelt dat het kan opgelost
worden door genoeg A basen toe te voegen tussen de objecten en (eventu-
eel) de dozen. Ten tweede merken we op dat de scoringsfunctie niet altijd
even biologisch correct is. Stel bijvoorbeeld de sequentie GAAAAAAAAAG-
AAACAC. De SBP functie geeft een hoge score aan de secundaire structuur
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Fig. 5. Illustration of the reduction from Restricted Satisfiability used in the proof of Theo-
rem 3 for the formula ' = (a ! b ! c) " (¬a ! b) " (¬a ! ¬b ! ¬c). The secondary structure
corresponds to a truth assignment with a = true, b = true, and c = false. From top to bottom
the constituent parts are the clause part, the literal part, and the variable part.

literal, i.e. a satisfying truth assignment for !; for convenience we will be using $ as a
separating character that is guaranteed not to form a base pair, i.e. $ will not appear in
any of the base pairs in the set of legal base pairs B constructed.

The literal part consists of one block for each literal occurring in !, with two unique
bases for each occurrence of the literal, with the blocks separated by $ bases. I.e. if the
literal l occurs once in ! the block "l,1#l,1 is added to s, and if l occurs twice in ! the
block "l,1#l,1"l,2#l,2 is added to s.

The variable part consists of one block of two unique bases for each variable occurring
in !, with the blocks separated by $ bases. I.e. if variable xi occurs in ! the block $xi%xi

is added to s. Legal base pairs are added to B such that the block corresponding to xi

can form a pair of stacking base pairs with the two middle bases of the two blocks
representing the literals xi and ¬xi in the literal part. I.e. if l is either xi or ¬xi and l
occurs once in !, the base pairs {"l,1, %xi

} and {#l,1, $xi
} are added to B. If l occurs

twice in !, the base pairs {#l,1, %xi} and {"l,2, $xi} are added to B; this latter case
where bases representing the two different occurrences of a literal are tied together by
the legal base pairs added to B is the point of the reduction where it is crucial that the
scoring scheme only assigns a positive contribution to base pairs if they are stacking.

The clause part consists of one block of two unique bases for each clause of !, with
the blocks separated by $ bases. I.e. for the i’th clause of ! the block &i'i is added to s.
Legal base pairs are added toB such that two stacking base pairs can be formed with any
two bases representing a literal occurrence in the i’th clause. I.e. if the j’th occurrence
of literal l is in the i’th clause, the base pairs {&i, #l,j} and {'i, "l,j} are added to B.

The three parts are joined with three $ bases separating each part. The target K is
set to twice the sum of the number of unique variables occurring in ! and the number
of clauses in !, i.e. the number of non-$ bases in the variable and clause parts of s. The
alphabet ( is the set of bases used in s.

If ! has a satisfying truth assignment we can form pairs of stacking base pairs between
bases in the variable part and bases in the literal part corresponding to literals that become
false by the truth assignment, while still being able to find two bases corresponding to
a literal occurrence for each clause that has not been paired with bases in the variable
part, i.e. we can find a structure for s with K stacking legal base pairs. Conversely, a
structure with K stacking legal base pairs for s will have all non-$ bases in the variable
and clause parts forming base pairs. A truth assignment obtained by requiring a literal

Figuur 4.5: Een secundaire structuur die een oplossing encodeert voor het
Restricted Satisfiability instantie φ = (a∨ b∨ c)∧ (¬a∨ b)∧ (¬a∨¬b∨¬c).
Clausule 1 heeft literal a gekozen als de “satisfying” literal, waardoor de
variabelerepresentatie van a bindt op de literals ¬a. In de toekenning zetten
we dus a op True. Volgens dezelfde redenering zien we dat we b kiezen om
clausule 2 te voldoen en ¬c kiezen om clausule 3 voldaan te maken. Figuur
overgenomen uit Lyngsø p. 927 [58].

die de eerste G met de laatste C en de tweede G met de voorlaatste C
paart. Deze structuur bevat geen pseudoknots en toch voorspelt DinaMelt
dat deze sequentie geen secundaire structuur heeft. Ook de BPS functie
heeft zo haar problemen. De BPS functie houdt namelijk geen rekening
met de lengte van loops. Zo bestaat de optimale secundaire structuur van
de sequentie GGGAAAAAAAAAAAAAAAAGGGAAAACCCCCC volgens
de BPS scoringsfunctie uit een hairpin en een internal loop, want er worden
twee helixen van lengte 3 gevormd, dus zijn er 4 base pair stackings. Toch
voorspelt DinaMelt dat er alleen maar een hairpin zal gevormd worden. Ten
derde, laten beide scoringsfuncties ook toe dat er op willekeurige plaatsen
G-U bindingen in de secundaire structuur voorkomen. In de praktijk komen
zullen bindingen alleen maar voor binnenin een stam.

Lyngsø merkt ook op dat een definitie van secundaire structuur die beter
aansluit bij de werkelijkheid noodzakelijk is, maar een zeer moeilijke oefening
is. Wij zijn tot dezelfde conclusie gekomen tijdens het construeren van
relationele databases in DNA, zie hoofdstuk 5.

4.2.5 Software

Er zijn verschillende software pakketten beschikbaar op het internet waar-
mee de secundaire structuur van een RNA of DNA molecule bij een bepaalde
temperatuur, met een bepaalde concentratie NaCl, . . . kan bepaald worden.
We geven hier een, weliswaar onvolledig, overzicht:

• HyTher Server van SantaLucia:
http://ozone3.chem.wayne.edu/home/pages/servers page.html

• UNAFold / DINAMelt / MFold van Zucker:
http://dinamelt.bioinfo.rpi.edu/
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• Vienna RNA Package van Hofacker:
http://www.tbi.univie.ac.at/RNA/

• RNAFold:
http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/RNAfold.cgi

• RNASoft van Condon:
http://www.rnasoft.ca/

• taveRNA:
http://compbio.cs.sfu.ca/taverna/

• . . .

4.3 Historiek DNA Code Word Design

Deaton et al. waren één van de eersten die het belang van het ontwerp
van sequenties onderstreepten [29]. Adleman gebruikte in zijn experiment
willekeurige 20-mers [2]. Omdat hij slechts zeven sequenties nodig had in
zijn experiment, was de kans minimaal dat de zeven gekozen sequenties ne-
veneffecten zouden vertonen. Bovendien was het in Adlemans experiment
nog relatief gemakkelijk om valse positieven te herkennen. Valse positieven,
in Adlemans experiment, zijn sequenties die uitgelezen werden op het ein-
de maar die geen Hamiltoniaans pad encoderen. In een “volwassen” DNA
computing setting is het echter niet meer triviaal om voor elk onderdeeltje
een apart woord te ontwerpen, en zijn valse positieven ook veel moeilijker
te herkennen. Er is dus nood aan een methode om een betrouwbare set van
sequenties te ontwerpen die geen neveneffecten (lees: ongewenste secundaire
structuren) vertonen. Uit deze set kunnen we talen construeren waarmee we
op een flexibele manier representaties kunnen opbouwen. Vervolgens kun-
nen we zeker zijn dat de berekeningen die we definiëren ook juist worden
uitgevoerd op onze representaties.

Iets concreter: we zijn op zoek naar een zo groot mogelijke verzameling
van sequenties van een bepaalde lengte. De sequenties in deze verzameling
zijn zo ontworpen dat sequenties alleen bindingen vormen met hun perfecte
complement.

We starten met de vinger te leggen op de zere plek van het DCP in
subsectie 4.5.4. Vervolgens geven we, in min of meer chronologische volgorde,
een overzicht en samenvatting van de belangrijke papers over het DCP.

4.3.1 Het Probleem met het DNA Code Word Design Pro-
bleem

In de historiek van het DNA Code Word Design Probleem zien we dat er
langs de ene kant veel twijfel bestaat over wat een goede formalisatie is van
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“similariteit” die het hybridisatie gedrag van DNA goed genoeg modelleert
en efficiënt berekenbaar is. M.a.w. er is een nood aan een model dat DNA
beschrijft zoals het zich gedraagt in een proefbuis, zonder terug te vallen
op complexe berekeningen. In de chronologie zien we dat steeds accuratere
modellen worden gebruikt om codes te genereren.

Langs de andere kant is er niet echt een consensus over de voorwaarden
van een goede code. In de historiek zien we hier ook een verschuiving van
eenvoudige voorwaarden, verschillend zijn van de andere woorden, naar meer
complexe voorwaarden waarin we ook rekening houden met juncties. Een
junctie is de tweede helft van een woord gevolgd door de eerste helft van een
ander of hetzelfde woord.

4.3.2 Templates en Maps

Als data over een telecommunicatie netwerk worden verstuurd, is het mo-
gelijk dat de originele data vervormd zijn als deze aankomen op hun be-
stemming. Als de data vervormd zijn, is het natuurlijk belangrijk dat we de
oorspronkelijke data toch kunnen achterhalen. Ofwel worden de data dan
opnieuw verzonden, maar het is interessanter als we de originele data kunnen
reconstrueren uit de vervormde data; op die manier moeten er minder data
verzonden worden over het netwerk. Een manier om dat te verwezenlijken
is door te werken met codewoorden die sterk van elkaar verschillen. Als
de data dan niet te fel vervormd zijn, kunnen we gemakkelijk bepalen op
welk codewoord de vervormde data het meest gelijken. De vervormde data
worden vervangen door dat codewoord, en zo hebben we de originele data
hersteld. Dit principe van codewoorden om vervorming te counteren staat
bekend onder de term error-correcting codes [61].

Uit de theorie achter error-correcting codes zijn de template methode en
template-map strategie ontstaan [13, 37, 56]. Het grote voordeel van deze
technieken is dat er op een efficiëntie manier (bijna) maximale sets kunnen
gegenereerd worden. De veronderstelling die deze methoden maken is dat
twee sequenties niet hybridiseren als de Hamming afstand tussen beide groot
genoeg is.

Template-Map strategie van Condon

Condon et al. stellen een algoritme voor om sets van DNA sequenties van
lengte l te ontwerpen, zodat elke sequentie minstens n mismatches heeft met
de complementen van de andere sequenties in de set. De techniek beschreven
in deze paper werd al eerder voorgesteld in een meer beperkte situatie [37].
Zo een set worden nbm l-mers genoemd, of een l : n-set. Een sequentie
moet n mismatches hebben met de complementen van de andere sequenties,
omdat deze sequenties worden ontworpen om op een microarray te plaatsen.
De ontworpen sequenties worden verankerd op een matrix/plaatje en een
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vloeistof met DNA in wordt over deze matrix gegoten.
Volgens de auteurs wordt het beste resultaat verkregen als n ≈ l/2. Om

de thermodynamische stabiliteit van de perfecte duplexen te reguleren moet
elke sequentie in de set voor de helft uit G en C basen bestaan. De auteurs
stellen dat er een aantal verschillende types van sets bestaan. Voor een
natuurlijk getal k, groter dan nul, stellen ze algoritmes voor om 4k : 2k-sets,
4k− 1 : 2k− 1-set, 4k+ 1 : 2k-set en 4k− 2 : 2k− 1-sets te construeren. Wij
bekijken nu de constructie van het eenvoudigste type, de 4k : 2k-sets.

Zoals de naam, template-map strategie, al doet vermoeden, construeren
we sets van niet-interagerende oligo’s door een template met een map te
combineren. Een template is een nucleotide sequentie, van lengte l, over
twee basen, wij kiezen hier A en C. Andere combinaties zijn ook mogelijk.
De combinaties G en C en A en T kunnen niet gekozen worden omdat dan
de thermodynamische stabiliteit niet meer gereguleerd wordt. Een map is
een binaire string van lengte l. De strategie bestaat er nu uit om een set
van templates en een set van maps op zo een manier te construeren, dat
elke toepassing van een map op een template, uit de respectievelijke sets,
een sequentie vormt die voldoet aan de voorwaarden. Het toepassen van een
map m op een template t kunnen we het best algoritmisch uitleggen. Als
input verwachten we m en t. Vervolgens lopen we gelijktijdig over de map
en de template en outputten voor elke positie:

• als het huidige symbool van de map een 0 is, outputten we het huidige
symbool van de template,

• anders outputten we het Watson-Crick complement van het huidige
symbool van de template.

Het creëren van de template-set en map-set is gebaseerd op Hamming
codes [45]. De Hamming afstand tussen twee strings x = x1 . . . xn en y =
y1 . . . yn is het aantal indices waarop xi 6= yi. Een binaire Hamming code,
(l, G, n), is een set van G vectoren over {0, 1} van lengte l, zodat eender welk
paar van vectoren een Hamming afstand van minstens n heeft. Als map-
set M kiezen we de binaire Hamming code (l, 2l, l/2). Als template-set T
kiezen we diezelfde binaire Hamming code (l, 2l, l/2), maar dan zonder de 0-
en 1-vector en we vervangen 0 door C en 1 door A. De combinatie van deze
twee sets levert duidelijk DNA sequenties op die minstens n mismatches
hebben met elkaar, en dus ook met elkaars complement. Deze set blijkt
ook maximaal te zijn [56]. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de maps en
templates voor k = 3.

Het probleem is dus gereduceerd tot het vinden van de juiste Hamming
codes. Deze codes kunnen we construeren door gebruik te maken van Ha-
damard matrices. De Hadamard matrices zorgen er ook voor dat de helft
van de basen in elk ontworpen woord een G of C base is. We verwijzen naar
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Maps Templates
000000000000
111111111111
110111000100 AACAAACCCACC
001000111011 CCACCCAAACAA
011011100010 CAACAAACCCAC
100100011101 ACCACCCAAACA
101101110000 ACAACAAACCCC
010010001111 CACCACCCAAAA
010110111000 CACAACAAACCC
101001000111 ACACCACCCAAA
001011011100 CCACAACAAACC
110100100011 AACACCACCCAA
000101101110 CCCACAACAAAC
111010010001 AAACACCACCCA
100010110110 ACCCACAACAAC
011101001001 CAAACACCACCA
110001011010 AACCCACAACAC
001110100101 CCAAACACCACA
111000101100 AAACCCACAACC
000111010011 CCCAAACACCAA
011100010110 CAAACCCACAAC
100011101001 ACCCAAACACCA
101110001010 ACAAACCCACAC
010001110101 CACCCAAACACA

Tabel 4.1: Maps en templates voor een 12 : 6-set. Tabel overgenomen uit Li
et al. p. 808 [56].
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MacWilliams voor meer informatie omtrent het berekenen van de Hadamard
matrices [61].

Template methode van Arita en Kobayashi

Arita en Kobayashi baseren zich ook op het werk van Frutos et al., maar
geven er een iets andere spin aan [37]. I.p.v. te werken met een set van
templates zoals Condon, werken zij met één template. Die template is wel
onderhevig aan meer constraints. De auteurs stellen een maat voor die aan-
geeft hoe goed een bepaalde template is voor het gebruik in DNA berekenin-
gen. Deze maat noemen ze de “massa” van een template en is gedefinieerd
als volgt:

||x|| = min
(
H(x, xR), HM (x,< xx >), HM (x,< xRxR >)

)
Waarbij H(x, y) de Hamming afstand is tussen twee strings, HM (x, y)

de Hamming afstand is tussen twee strings van ongelijke lengte (|x| < |y|),
< x > met x = x1 . . . xl is x2 . . . xl−1 en xR het omgekeerde is van de string
x. De Hamming afstand tussen twee strings van ongelijke lengte x en y, is
de minimum Hamming afstand tussen x en één van de |y|−|x|−1 substrings
van lengte |x| in y. We gebruiken de < x >-constructie om de afstand tussen
een template en de juncties die ontstaan door de concatenatie te meten. Dit
is iets wat Condon et al. vergeten hebben in hun template-map strategie.

Net zoals Condon et al. gebruiken de auteurs ook een set van maps.
Codewoorden worden ook geconstrueerd door de maps toe te passen op
de template. Voor het construeren van de map-set verwijzen de auteurs
naar de theorie over error correcting codes [61]. Merk op dat het ontwerp
van de template zo gekozen is dat ontworpen codewoorden niet met hun
omgekeerde of juncties reageren. Het ontwerp van de maps zorgt ervoor dat
de codewoorden niet met elkaar reageren.

Al wat ons nu nog rest is het vinden van een goede template. M.a.w. een
template met een voldoende grote massa, ||x|| ≥ d. Arita en Kobayashi stel-
len voor om een exhaustieve zoektocht te organiseren in de zoekruimte van
alle mogelijke templates. Dit lijkt op het eerste zicht een zeer vreemd idee,
aangezien er 2l mogelijke templates bestaan van lengte l. Twee redenen
worden opgeworpen om deze keuze te verantwoorden. Ten eerste worden
DNA berekeningen meestal uitgevoerd met relatief korte codewoorden, ±30
basen lang. Ten tweede bewijzen de auteurs een serie van lemma’s die de
zoekruimte danig verkleinen. Vooral deze tweede reden verantwoordt de
keuze voor een exhaustief zoekalgoritme. Als we bijvoorbeeld een template
van lengte l = 23 met een massa van d = 10 willen vinden, moeten er maxi-
maal 147840 mogelijke templates onderzocht worden om een goede template
te vinden. Dit aantal is vele malen kleiner dan 223 = 8388608. Het aantal
te doorzoeken templates is ongeveer 2% van het totaal aantal templates.
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Net als het vorige algoritme, wordt het percentage G- en C-basen onder
controle gehouden om de smelttemperatuur van de codewoorden dicht bij
elkaar te houden. De auteurs stellen echter voor om ook nearest-neighbor-
thermodynamics model, zie subsectie 4.2.2, te gebruiken om de smelttempe-
ratuur te bepalen.

4.3.3 Hamming Constraints

Constraints

De algoritmes in de vorige deelsectie maakten gebruik van technieken die
ontwikkeld zijn in de context van error correcting codes. Er is echter één
groot verschil tussen error correcting codes en DNA codes: DNA sequen-
ties hebben een complement en dat complement is redelijk essentieel in het
maken van berekeningen. Om de complementariteit van DNA codewoorden
mee op te nemen in het ontwerp van DNA codes specificeren Condon et al.
drie constraints, gebaseerd op Hamming afstand, waaraan een DNA code
moet voldoen [25]. De drie constraints zijn:

1. De Hamming constraint met afstandsparameter d stelt dat elk paar
van verschillende woorden w, x uit de code moet voldoen aan: H(w, x)
≥ d. Waarbij H weerom de Hamming afstand tussen twee woorden
berekent.

De intüıtie achter deze constraint is dat het complement van woord w
alleen bindt op w en niet op een ander woord x. M.a.w. deze constraint
gaat aspecifieke hybridisatie tegen.

2. De tweede constraint heet reverse-complement constraint met afstands-
parameter d. Deze constraint eist dat alle paren van woorden in de
code, w en x waarbij w = x toegelaten is, voldoen aan: H(wC , xR) ≥ d.
Waarbij wC het Watson-Crick complement is van woord w en xR het
omgekeerde is van woord x.

Deze constraint tracht de interactie tussen twee woorden uit de set te
vermijden. Inderdaad, we stellen dat het complement van een woord
voldoende moet verschillen van het omgekeerde van alle andere woor-
den. Als dit niet zou zijn, en beide woorden zweven rond in een proef-
buis, is het goed mogelijk dat er een duplex ontstaat uit beide woorden.
Dat is uiteraard niet de bedoeling!

Deze constraint is het grote verschil tussen de algoritmes in deze deel-
sectie en de algoritme uit de vorige deelsectie.

3. De derde constraint zijn we al eerder tegengekomen. De constraint
heet free energy constraint, en stelt dat de smelttemperatuur van alle
woorden in de code gelijkaardig moet zijn, zodat de hybridisatie van
alle woorden simultaan gebeurt.
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De auteurs stellen voor om dit niet te bereiken door het GC-percentage
te reguleren, maar door een schatting te maken van de vrije energie
van een woord, met de Breslauer parameters [19]. Tegenwoordig is het
een beter idee om de SantaLucia parameters te gebruiken, want deze
omvatten ook de Breslauer parameters [83]. De free energy constraint
met parameters g en ε, stelt dat alle woorden in de code moeten vol-
doen aan: g − ε ≤ ∆G ≤ g + ε, waarbij ∆G, de vrije energie is van de
perfecte duplex van een woord.

De auteurs specificeren ook nog een aantal grenzen op de grootte van de
codes onder deze drie constraints. Een aantal van deze grenzen komen uit
de theorie van error correcting codes [61]. Maar hoe vinden we nu codes die
aan alle drie de constraints voldoen? Op deze vraag bieden de auteurs geen
rechtstreeks antwoord. Ze definiëren wel een algoritme om te achterhalen
hoeveel woorden van een bepaalde lengte een bepaalde Gibbs vrije energie
hebben als ze in een perfecte duplex zitten. Dit dynamisch programmeren
algoritme kan ook anders gebruikt worden om de set van woorden te bepalen
waarvan de vrije energie van de perfecte duplex in een interval ligt. Die
set van woorden kunnen we beschouwen als een startpunt van waaruit de
woorden kunnen gefilterd worden die voldoen aan alle drie de constraints.

Tulpan algoritme

Tulpan et al. presenteren een stochastisch zoekalgoritme dat codes vindt die
voldoen aan de drie constraints voorgesteld door Condon et al. [97, 98].
Ze implementeren de free energy constraint door te kijken naar het GC-
percentage i.p.v. de vrije energie te berekenen. Het basiszoekalgoritme start
met een set van willekeurig gekozen woorden [98]. Alle woorden hebben
een vooraf bepaalde lengte, en de set heeft een vooraf bepaalde grootte.
Het algoritme gaat iteratie na iteratie een aanpassing aanbrengen in de co-
de. In een bepaalde iteratie spreken we dus ook van de huidige code. De
essentie is dat het algoritme het aantal schendingen van constraints in de
huidige code probeert te minimaliseren. Eens er een code is gevonden die
geen schendingen bevat, wordt deze code teruggegeven als output van het
algoritme. In elke iteratie wordt er uit de code een willekeurig woord ge-
kozen dat een constraint schendt. Van het gekozen woord beschouwen we
alle mogelijke veranderingen van één base. M.a.w. we veranderen elke posi-
tie van het woord eens door een andere base. Op dit punt kunnen er twee
dingen gebeuren. Ofwel wordt er met een bepaalde kans θ een willekeurige
verandering gekozen, ofwel wordt de verandering gekozen die zorgt voor de
grootste vermindering in het aantal geschonden constraints. Een iteratie is
dus met kans θ een random walk, en met een kans 1 − θ een semi-greedy
search. Semi-greedy omdat we nog altijd willekeurig een woord kiezen, en
voor dat woord de “beste” keuze maken.
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We zien meteen een aantal mogelijke verbeteringen. Ten eerste is het
misschien een goed idee om niet zomaar willekeurig een woord te kiezen dat
een constraint schendt, maar te kiezen voor het woord dat de meeste con-
straints schendt. Er zijn ongetwijfeld nog zulke heuristieken te bedenken.
Het zou interessant zijn om hiermee te experimenten. Ten tweede wordt er
alleen gekeken naar enkele-base modificaties. Er zijn een heel aantal mo-
gelijkheden om de “buurt” van een woord uit te breiden en zo sneller tot
resultaten te komen. Zeker voor woorden waarbij het GC-percentage gelijk
moet blijven is het interessanter om meerdere basen tegelijkertijd aan te
passen. Een aantal van deze mogelijkheden wordt beschouwd door Tulpan
[97]. Tot slot zien we ook direct dat het voorgesteld zoekalgoritme relatief
veel lijkt op simulated annealing [52]. Bij ons weten is het nog niet onder-
zocht of het Tulpan algoritme beter of slechter werkt als het in een simulated
annealing formulering wordt gegoten. Of hoe het algoritme presteert t.o.v.
andere optimalisatie technieken, zoals genetische algoritmes [14, 30].

Kliek algoritme

Een interessante nieuwe aanpak die we nog niet zijn tegengekomen in de
literatuur is om te vertrekken van de set van woorden met een duplex Gibbs
vrije energie in een bepaald interval. Deze set kan gegenereerd worden met
het algoritme voorgesteld door Condon et al. [25]. Vervolgens stellen we
een graaf op waarvan de woorden de knopen vormen. Twee verschillende
knopen (= woorden) zijn verbonden als de Hamming en reverse-complement
constraints voldaan zijn tussen beide woorden. Een knoop is met zichzelf
verbonden als hij voldoet aan de reverse-complement constraint. Codes ko-
men overeen met maximale cliques in deze graaf, zoals ook Phan en Garzon
opmerken [72]. Heuristieken om maximale cliques te vinden in een graaf
kunnen dan toegepast worden om bijna maximale codes te vinden.

Laten we dit iets meer formeel behandelen.

Definitie 4.3 (Initiële set). De initiële set van woorden I(g, ε), is de ver-
zameling van sequenties met een Gibbs vrije energie voor de perfecte duplex
∆G, zodat: g − ε ≤ ∆G ≤ g + ε. Waarbij geldt dat: g, ε ∈ R. Over het
algemeen zal ε veel kleiner zijn dan g.

De initiële set wordt berekend d.m.v. het algoritme voorgesteld door
Condon et al. [25].

Definitie 4.4 (Graaf). Zij I(g, ε) een initiële set, voor bepaalde waarde van
g en ε. Zij d de afstandsparameter van de Hamming en reverse-complement
constraint. We construeren de ongerichte graaf G = (V,E), bestaande uit
de verzameling knopen V en de verzameling E van bogen over V , uit de
initiële set. Eerst definiëren we de functie name : V → I(g, ε), die aan elke
knoop een naam toekent. De volgende voorwaarden bepalen de graaf G:
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• De functie name : V → I(g, ε) is een bijectie.

• (u1, u2) ∈ E∧u1 6= u2 ⇔ [(∃w1)(∃w2)w1 = name(u1)∧w2 = name(u2)
∧H(w1, w2) ≥ d ∧H(wC1 , w

R
2 ) ≥ d ∧H(wC2 , w

R
1 ) ≥ d]

• (u, u) ∈ E ⇔ [(∃w)w = name(u) ∧H(wC , wR) ≥ d]

We hebben nog twee graaf-technische definities nodig om het verhaal af
te kunnen ronden.

Definitie 4.5 (Subgraaf). Zij G = (V,E) een ongerichte graaf. Een sub-
graaf S = (VS , ES) van G voldoet aan de volgende voorwaarden:

• VS ⊆ V
• (∀u1, u2 ∈ VS) : (u1, u2) ∈ E ⇔ (u1, u2) ∈ ES

Definitie 4.6 (Kliek). Een graaf G = (V,E) noemen we een kliek op voor-
waarde dat (∀u1, u2 ∈ V )(u1, u2) ∈ E.

Stelling 4.1. Zij I(g, ε) een initiële set. Zij G de graaf geconstrueerd uit
de initiële set I(g, ε). Zij S = (VS , ES) een subgraaf van G. De woorden
gerepresenteerd door S zijn een DNA code a.s.a. S een kliek is.

Bewijs. Zij S een kliek:

(∀u1, u2 ∈ VS)(u1, u2) ∈ ES
⇔ [(∀u ∈ VS)(u, u) ∈ ES ∧

(∀u1, u2 ∈ VS) ((u1 6= u2)⇒ (u1, u2) ∈ ES)]
⇔ [(∀u ∈ VS)[(∃w)w = name(u) ∧H(wC , wR) ≥ d]

(∀u1, u2 ∈ VS)[(∃w1)(∃w2)w1 = name(u1) ∧ w2 = name(u2) ∧
H(w1, w2) ≥ d ∧H(wC1 , w

R
2 ) ≥ d ∧H(wC2 , w

R
1 ) ≥ d]]

⇔ name(S) is een DNA code

Merk op dat een kliek kan vervat zitten in een andere kliek. In onze set-
ting is het uiteraard interessanter om de grootste (ook wel maximale) klieken
te vinden, i.p.v. alle mogelijke klieken. Het maximale kliek -probleem is NP-
Compleet, maar er zou onderzocht moeten worden hoe groot de computatio-
nele kost is voor het type grafen waarin wij gëınteresseerd zijn, nl. de grafen
zoals gedefinieerd in definitie 4.4. Het is namelijk mogelijk dat dat type van
grafen geen worst-case gedrag vertoont en dus relatief snel en gemakkelijk
op te lossen valt. Er bestaan een heel aantal algoritmes om de maximale
klieken te vinden [20, 22, 50, 53, 62, 85, 95]. Er zijn ook tal van heuristieken
beschikbaar voor het vinden van maximale klieken [5, 36, 49, 70].

82



4.3 Historiek DNA Code Word Design

Het grote nadeel van deze methode is dat de graaf bijzonder groot kan
zijn! Een mogelijke oplossing zou zijn om de graaf niet in één keer te con-
strueren, maar woord per woord toe te voegen. Er wordt dan best een
incrementeel algoritme gebruikt om de maximale klieken te vinden. Eens er
een kliek wordt gevonden die groot genoeg is, kunnen we stoppen. Mogelijk
is er ook nog wat preprocessing mogelijk om de initiële set nog wat in te
krimpen. Omdat de orde van toevoegen aan de graaf zo belangrijk is, is het
interessant om uit te zoeken of er goede heuristieken mogelijk zijn.

Merk ook op dat er hier niet gekeken wordt naar de interactie tussen
woorden en juncties. Om dit te modelleren, zouden we moeten werken met
hypergrafen.

Een nieuwe metriek

Arita en Kobayashi gebruiken de “massa” van een template als maat om
te bepalen of een template goed is [13]. Zij deden dit omdat een proefbuis
een driedimensionele omgeving is waarin de codewoorden elkaar op om het
even welke manier kunnen tegenkomen. Dus een codewoord kan ook in het
midden op een concatenatie van twee woorden binden. Arita en Kobayashi
hebben dit idee ontleend aan Garzon et al. [39]. Zij introduceren de frame-
shift errors. Twee codewoorden kunnen dan wel fel verschillen als ze mooi
zijn opgelijnd, maar als ze niet perfect worden opgelijnd, zijn ze mogelijk zeer
gelijkaardig! Een eenvoudig voorbeeld zijn de twee woorden w1 = ACTG en
w2 = GACT. Als we ze perfect oplijnen, is de Hamming afstand tussen beide
4. Als we echter w2 circulair shiften naar links, krijgen we σ−1(GACT) =
ACTG. De Hamming afstand tussen w1 en σ−1(w2) is 0. M.a.w. als er in
een proefbuis w1 en het complement van w2w2 ronddrijven, dan zullen beide
op elkaar binden. Dit willen we uiteraard vermijden!

Om zulke neveneffecten te vermijden voeren Garzon et al. een nieuwe
maat in, de H-measure, gebaseerd op de Hamming afstand.

Definitie 4.7 (H-measure). De H-measure tussen twee n-mers x en y is
gedefinieerd als:

|x, y| := min
−n<k<n

H(x, σk(y))

Waarbij σ, en σ−1 duiden op respectievelijk de circulaire rechts- en links-
shift. H(x, y) is de Hamming afstand tussen twee strings van gelijke lengte.

Deze maat tussen polymeren kan omgevormd worden tot een metriek
tussen projectieve oligo’s of poligo’s. Een poligo is een klasse van oligo’s die
op een afstand 0 van elkaar liggen. We kunnen nu een metriek definiëren
tussen poligo’s.

Definitie 4.8 (H-metriek). De H-metriek tussen twee poligo’s X en Y is
gedefinieerd als:

|X,Y | := min
x∈X,y∈Y

|x, y|
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Waarbij |x, y| de H-measure tussen x en y is, zoals gedefinieerd in defi-
nitie 4.7.

Waarom is een metriek tussen poligo’s handig? Omdat we het DCP
dan kunnen herformuleren in termen van het Sphere Packing [55]. Sphere
packing gaat over hoe er zoveel mogelijk bollen in een n-dimensionale ruimte
kunnen geplaatst worden. De vraag is hoe de ruimte wordt gedefinieerd
waarin de woorden zich bevinden.

4.3.4 Niet-Hamming Constraints

De eerste pogingen tot het oplossen van het DCP waren gemotiveerd door de
theorie van error correcting codes. Daarnaast zijn er ook technieken ontwik-
keld die meer biologisch gëınspireerd zijn. Deze technieken beschouwen nog
steeds de symbolen in een woord meer als een symbool dan als de molecule
die een symbool representeert.

Drie-base alfabet

De basis van secundaire structuren wordt vaak gevormd door G-C bindingen.
Een secundaire structuur kan dan nog een aantal A-T en G-T (wobble pair)
bindingen ter ondersteuning hebben van die G-C-basis. Dit komt omdat G
drie waterstofbindingen vormt met C, terwijl een A-T binding bestaat uit
twee waterstofbindingen en het wobble pair slechts uit één waterstofbinding
bestaat. Een G-C binding is dus sterker. Door woorden te ontwerpen op ba-
sis van het drie-base alfabet A, T en C, kunnen intra-moleculaire secundaire
structuren alleen maar uit A-T bindingen bestaan.

Hoewel deze techniek niet uitsluit dat er een secundaire structuur kan
bestaan, wordt de vorming serieus belemmerd. Shortreed et al. stellen zelfs
dat er geen codes mogelijk zijn als G en C tegelijkertijd worden gebruikt in
één woord [90, 96]. Andere papers claimen dat dit wel mogelijk is [35, 40,
97, 98].

Verboden Woorden

Van een aantal substrings is geweten dat ze ongewenste structuren vormen,
zoals bijvoorbeeld, G-quartets. Meer dan twee opeenvolgende G’s vormen de
facto een secundaire structuur. Het is dan ook logisch om zulke sequenties
(en het complement van zulke sequenties) te vermijden in een woord.

Minimale Symmetrie

Een ander idee steunt op het principe dat woorden die kleinere deelwoorden
gemeenschappelijk hebben, minder stabiele aspecifieke hybridisaties opleve-
ren. Merk op dat we nu een eigenschap definiëren over heel de code, en niet
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over één woord of een paar woorden. Dit principe werd door Seeman voor-
gesteld onder de naam Sequence Symmetry Minimization (SSM) [33, 87].
Later werd het opnieuw voorgesteld door Feldkamp et al. onder de naam
nb-uniqueness [35]. Wij vatten hier samen wat Feldkamp et al. schrijven,
omdat zij een backtracking-algoritme gebruiken om een code op te stellen.
Zij stellen implementaties van hun algoritmes ter beschikking op hun web-
site1 onder de naam CANADA.

Een set van woorden is nb-uniek als elk deelwoord van lengte nb en zijn
omgekeerde Watson-Crick complement, uniek zijn in de set. Met andere
woorden, elk woord w mag slechts een deelwoord van lengte nb− 1 gemeen-
schappelijk hebben met eender welk ander woord w′ of het omgekeerde van
het complement van w′.

Hoe construeren we nu een set van woorden, van lengte ns, die nb-uniek
zijn? De auteurs presenteren hier een heel elegante oplossing voor. Een
woord van lengte ns bestaat uit ns−nb + 1 deelwoorden van lengte nb. Het
tweede deelwoord volgt natuurlijk op het eerste deelwoord, door het eerste
symbool van het eerste deelwoord te verwijderen en de laatste base van het
tweede deelwoord toe te voegen. Om een woord te construeren kunnen we
in de omgekeerde richting werken. Kies een eerste deelwoord van lengte nb,
kies daarna één van de vier deelwoorden die volgen op het eerste deelwoord
als tweede deelwoord. We blijven opvolgende deelwoorden kiezen totdat we
een woord van lengte ns hebben geconstrueerd. Na de constructie van het
eerste woord, kunnen we een tweede woord construeren op dezelfde manier.
Nu moeten we er echter wel op letten dat we niet een al gebruikt deelwoord,
of het omgekeerde van het complement daarvan, gebruiken!

Conceptueel kunnen we het algoritme beschouwen als backtracking in
een graaf. De knopen van de graaf zijn alle deelwoorden van lengte nb. Er
is een gerichte boog tussen elk woord en een woord dat volgt op dat woord.
Telkens als er een deelwoord wordt gekozen, wordt de overeenkomstige knoop
als “gebruikt” gemarkeerd, evenals de knoop die overeenkomt met het om-
gekeerde van het complement van het gekozen deelwoord. Het construeren
van een woord begint door een willekeurige, nog niet gebruikte, knoop te
kiezen. Zolang niet alle vier de opvolgers van een knoop als “gebruikt” zijn
gemarkeerd, wordt er een opvolger gekozen. Als er geen opvolgers meer te
kiezen zijn, wordt er gebacktrackt. Een woord voor de set is dus eigenlijk
een geldig pad van lengte ns − nb + 1.

Merk op dat de vorige twee technieken kunnen gëıncorporeerd worden in
dit algoritme. Alle deelwoorden die een G bevatten worden gemarkeerd als
“verboden”, evenals alle deelwoorden die een verboden sequentie bevatten.
Tijdens het backtracken mag dan geen opvolger gekozen worden, die ofwel
met “gebruikt” ofwel met “verboden” gemarkeerd is.

Andere constraints op de woorden, zoals de smelttemperatuur, kunnen

1http://ls11-www.cs.uni-dortmund.de/molcomp/downloads/index.jsp
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gecheckt worden als een volledig en geldig pad is gevonden. Als het woord
niet voldoet, kan er gebacktrackt worden.

Maar nb-uniekheid kampt met een gebrek. De eigenschap nb-uniekheid
is ingevoerd om intra- en intermoleculaire interacties te vermijden, maar
slaagt daar niet altijd in. Stel bijvoorbeeld de set die bestaat uit de twee
woorden w1 = 5’-ACCGTAAGC-3’ en w2 = 5’-GCTTGCGGT-3’. Als we
w2 omdraaien en het complement nemen, dan krijgen we 3’-ACCGCAAGC-
5’. Omdat er een mismatch is in het midden van beide woorden (T in w1

en C in het omgekeerde van het complement van w2), is deze set 5-uniek.
Maar de kans is groot dat beide woorden toch een duplex zullen worden, zij
het lichtjes instabieler dan de perfecte duplex. Om dit soort van woorden te
onderscheppen stellen de auteurs een techniek voor gebaseerd op homologie,
die ons echter niet echt duidelijk is.

4.3.5 Vrije Energie Constraints

Doordat het berekenen van Gibbs vrije energie steeds accurater gebeurt,
zien we een shift in de technieken die gebruikt worden om het DCP aan te
pakken. Gibbs vrije energie modelleert veel beter wat er in de realiteit ge-
beurt in een proefbuis. Codes ontwerpen op basis van deze waarde is dus een
beter idee dan minder goede modellen te gebruiken, zoals Hamming afstand
en zijn afgeleiden. Voor Hamming constraints moeten we nl. een drempel-
waarde berekenen die aangeeft wanneer twee woorden niet interageren. Deze
drempelwaarde is uiteindelijk altijd een simplificatie van de realiteit.

Penchovsky en Ackermann stellen een algoritme voor waarbij het gat
tussen de vrije energie van de zwakste specifieke hybridisatie en de sterkste
aspecifieke hybridisatie wordt gemaximaliseerd [71]. Deze techniek wordt
energy gap genoemd. We kunnen ook de partitiefunctie gebruiken, dan
spreken we van een probability gap. We maximaliseren dan het verschil in
kansen tussen de zwakste specifieke en de sterkste aspecifieke hybridisatie.

4.3.6 Combinaties

Tot nu toe hebben we gekeken naar algoritmes die ofwel gebaseerd zijn op
Hamming constraints, ofwel op andere soort tekst-gebaseerde constraints,
ofwel op vrije energie. Maar het is ook mogelijk om constraints uit meerdere
categorieën te combineren. In deze deelsectie kijken we naar een relatief
recente paper die meerdere constraints combineert om tot een code te komen
[90].

Shortreed et al. stellen een algoritme voor om een set van woorden van
lengte 12 of 16 te ontwerpen, die vrij van structuur zijn. Deze woorden kun-
nen geconcateneerd worden tot langere woorden die dan gebruikt kunnen
worden in een berekening. De auteurs noemen de concatenaties tandem-
woorden.
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Set Grootte
W1 16777216
W2 160000
W3 16014
W4 650
W5 64

Tabel 4.2: Groottes van de verschillende sets. Tabel overgenomen uit Shor-
treed et al. p. 4966 [90].

Het algoritme werkt volgens het filtering model. Initieel beginnen we
met een set van woorden W1, die alle mogelijke 12-mers bevat. Uit W1 se-
lecteren we alle 12-mers die maximaal twee opeenvolgende C’s hebben en
geen G’s bevatten. Het resultaat noemen we W2. Vervolgens berekenen we
de smelttemperatuur van elk woord in W2. Alle woorden waarvan de smelt-
temperatuur tussen 42.4◦ en 43.5◦ Celsius ligt, brengen we over naar W3.
Nu komen we eigenlijk tot de essentie. In deze stap gaan we van W3 naar W4

en filteren we alle woorden weg die een stabiele mishybridisatie hebben. Er
zijn drie verschillende types van mishybridisaties mogelijk: woord op woord,
woord op woord-complement en woord-complement op woord-complement.
De laatste stap die we zetten is het filteren van alle woorden die geconca-
teneerd kunnen worden zonder dat er juncties ontstaan die kunnen leiden
tot de vorming van mismatch duplexen. Het resultaat noemen we W5. In
tabel 4.2 zijn de groottes van de verschillende sets opgenomen.

Hoe zit het nu met de tandemwoorden? Een tandemwoord bestaat uit
een concatenatie van x woorden. Voor elke tandempositie nemen de au-
teurs een andere set van woorden. Bijvoorbeeld we kunnen tandemwoorden
creëren met vier posities. Dit betekent dat we vier sets van 16 woorden
creëren, wat perfect kan met de 64 woorden uit W5. Door deze construc-
tie, hebben we een code van 164 = 65536 woorden van lengte 4 × 12 = 48
gecreëerd.

Waarom gebruiken we de tandemconstructie met woorden van lengte
12 en niet rechtstreeks woorden van lengte 48? Heel eenvoudig, omdat hoe
langer een woord is, hoe groter de set van mogelijke woorden is. Als we direct
zouden werken met woorden van lengte 48, dan zitten er in W1 448 ≈ 8×1028

woorden. En een grote set van woorden betekent veel meer berekeningen.
Het checken van een secundaire structuur wordt computationeel gezien ook
een stuk zwaarder.

Het uitsluiten van G is gebaseerd op het feit dat er met G, geen code
kan gegenereerd worden die vrij is van secundaire structuren. Deze filter
is een instantie van de “drie-base alfabet”-constraint. We willen ook niet
dat er meer dan twee opeenvolgende G’s in een complement van een woord
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voorkomt. Drie of meer opeenvolgende G’s leideb immers tot G-quartets.

Hoe implementeren we nu de verschillende stappen van het algo-
ritme? De eerste stap is redelijk eenvoudig. Alle woorden over A, C en
T worden gegenereerd, daarna (of tijdens de generatie) checken we of een
woord geen CCC bevat. Het berekenen van de smelttemperatuur is ook niet
zo moeilijk.

Het wordt pas echt interessant als alle woorden worden verwijderd met
een stabiele imperfect duplex. Hiervoor is het belangrijk dat we definiëren
wanneer het verschil in stabiliteit tussen een perfecte duplex en een imper-
fecte duplex aanvaardbaar is. M.a.w. wanneer is het gat tussen de zwakste
specifieke hybridisatie en de sterkste aspecifieke hybridisatie groot genoeg?
Of anders gezegd wanneer is de free energy gap groot genoeg?

De auteurs stellen ook een algoritme voor om de derde stap uit te voeren.
De lijst van 16014 woorden wordt willekeurig geordend. Het eerste woord, w1

wordt verwijderd uit de lijst. De stabiliteit van imperfecte duplexen tussen
w1 en de 16013 andere woorden en complementen wordt berekend. Evenals
voor het complement van w1, c1. Als een woord, wk, of het complement
van dat woord, ck, een imperfecte duplex vormt met een stabiliteit boven
een bepaalde drempel, wordt wk uit de lijst verwijderd. De procedure wordt
recursief toegepast op de resulterende lijst, tot deze leeg is.

Tot slot moeten we nog kijken naar juncties die imperfecte duplexen
vormen. Shortreed et al. stellen dat er 9 types van imperfecte duplexen
zijn, ten gevolge van een junctie. Duplexen gevormd door een complement
met een junctie is de meest significante mismatch hybridisatie die mogelijk
is, omdat concatenaties van complementen niet toegelaten zijn! Ook hier
kijken we weer naar de free energy gap.

Interessant is ook dat de auteurs de kwaliteit van hun code proberen
te achterhalen door enkele eenvoudige berekeningen uit te voeren met de
ontworpen code. Dit is uiteraard de ultieme kwaliteitstest voor een code.

4.3.7 Combinaties vervolg

Tesamen met het paper van Shortreed et al. is ook een ander paper versche-
nen met gelijkaardige inhoud [96]. Tulpan et al. beschouwen het DCP vanuit
een iets ander uitgangspunt. Zijn zijn gëınteresseerd in codes die gebruikt
kunnen worden in surface-based berekeningen en micro-arrays. Dit betekent
dat er niet wordt gekeken naar interacties tussen woorden, omdat we ervan
uit mogen gaan dat de woorden zijn “verankerd” op een substraat. De me-
thode is echter wel gemakkelijk aan te passen zodat woord-woord interacties
en junctie-interacties ook in rekening worden gebracht.

Dit paper brengt twee dingen naar voren, die tot nu nog niet (of min-
der) naar voren zijn gekomen. Ten eerste wordt er een klein “historisch”
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overzicht gegeven van de verschillende constraints die er bestaan. De con-
straints worden dan onderverdeeld in combinatorische constraints en ther-
modynamische constraints. Naast de constraints definiëren ze ook doelen.
Er zijn twee doelen: (i) het maximaliseren van de specifieke hybridisaties en
(ii) het minimaliseren van de aspecifieke hybridisaties. Ten tweede wordt er
ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de gevonden codes. Er worden
drie concepten gëıntroduceerd die meten hoe goed de specifieke hybridisaties
gebeuren in verhouding met de aspecifieke hybridisaties. De drie concepten
zijn:

1. Pairwise sensitivity : hoe goed reageert een complement ci met zijn
woord wi?

2. Pairwise specificity : hoe slecht reageert een ander complement cj met
woord wi?

3. Pairwise discrimination: wat is de ratio van perfecte duplexen t.o.v.
imperfecte duplexen?

Opmerkingen Ik heb twee opmerkingen bij dit paper.
Ten eerste een opmerking op de constraints en doelen. Ik vind dat hier

gekozen is voor een foute terminologie. De doelen zijn eigenlijk constraints
op de woorden die we mogen kiezen in een code. Wat zij constraints noemen
zijn eigenlijk modellen van het hybridisatieproces.

Ten tweede tonen ze zelf aan dat de pairwise sensitivity, specificity en
discrimination sterk positief gecorreleerd zijn met de free energy gap. De
free energy gap is nu juist de maat die hun algoritme tracht te optimaliseren.
Dus eigenlijk meten we de kwaliteit van een code in termen van de maat
die het algoritme optimaliseert. Dit is een redelijk eigenaardige situatie,
aangezien de kwaliteit uiteraard altijd goed zal zijn.

4.3.8 DNA-gebaseerde Oplossing voor het DCP

De ultieme test om na te gaan of een set van woorden een goede code vormt
om berekeningen mee uit te voeren, is om de code in een proefbuis te steken
en te zien wat er gebeurt. Als er geen neveneffecten optreden is het een
goede code. Waarom niet ineens het ontwerpen in een proefbuis uitvoeren?
M.a.w. een DNA computer gebruiken om goede codes te ontwerpen! Dit is
het uitgangspunt van Deaton et al. [28]. Een seed set van woorden wordt
gesynthetiseerd. De sequenties in de seed set worden dan voorafgegaan
en gevolgd door een gekende primer. Alle sequenties die een secundaire
structuur vormen, zullen deze vormen in de proefbuis. Vervolgens wordt
er PCR toegepast op de proefbuis. Alle sequenties die niet hybridiseren
worden dus verdubbeld. Dan filteren we de sequenties uit de proefbuis die
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vermeerderd zijn door de PCR. Na enkele rondes van PCR en filtering,
hebben we een goede code.

Dit protocol heeft echter drie grote nadelen. Ten eerste, net zoals in het
filtermodel moeten we grote hoeveelheden DNA toevoegen aan de proefbuis
om zeker te zijn dat alle mogelijk reacties ook effectief kunnen gebeuren.
Voor kleine sets van woorden is dat nog haalbaar, voor grotere sets niet.
Ten tweede zitten alle woorden in de proefbuis en is het bijzonder kostelijk
en tijdrovend om alle sequenties in de proefbuis te sequencen. Ten derde
belemmeren de primers mogelijke hybridisaties. Het is mogelijk dat eens
de primers verwijderd zijn er toch nog neveneffecten optreden in de code.
Het omgekeerde kan ook, woorden kunnen reageren met primers. Hierdoor
worden ze niet geselecteerd, maar omdat de primers niet in de code zitten,
kunnen hier valse negatieven voorkomen. Merk ook op dat juncties buiten
beschouwing worden gelaten in dit protocol.

Garzon en Phan proberen een aantal van deze problemen op te lossen
door een proefbuis te simuleren op de computer. Zij hebben het systeem2

EdnaCo ontwikkeld waarmee de reacties in een proefbuis kunnen gesimu-
leerd worden. Hiermee lossen ze het probleem van het “uitlezen” van een
proefbuis gedeeltelijk op: de simulatie duurde een kleine 12 maanden op een
cluster met 224 processoren. Eens het gesimuleerde protocol een code heeft
ontworpen, kunnen andere ontwerptechnieken ook nog eens worden losgela-
ten op de code. Op die manier kunnen we het probleem met de primers ook
gedeeltelijk oplossen.

Dit is echter niet het interessantste resultaat van de paper. Nadat de
bijna maximale codes gevonden waren, m.b.v. de EdnaCo simulatie, zijn de
auteurs gaan kijken naar de karakteristieken van de woorden in de code.
Als we de distributie van de relatieve frequentie van de 3-, 4-, 5-, 6- en
7-mers in de woorden uit de code analyseren, blijkt dat bepaalde k-mers
veel frequenter voorkomen dan andere k-mers (voor een vaste k). Wat als
we nu een code van n-mers maken, door een concatenatie van k-mers (k
< n) te kiezen volgens de distributie van de gevonden code? De auteurs
hebben dit geprobeerd door een code van 56-mers te maken door telkens 8
7-mers te kiezen, volgens de distributie bekomen uit een code van 16-mers.
Volgens hen bracht dit codes op van relatief hoge kwaliteit. Zij noemen deze
techniek, de shuffling-techniek.

Het analyseren van ontworpen codes is een interessant principe dat zeker
verder onderzocht moet worden.

4.3.9 Concatenaties

We zien in de literatuur dat er regelmatig gewerkt wordt met codes die
bestaan uit verschillende verzamelingen van woorden. De woorden uit de

2De source code of binaries zijn onvindbaar op het Internet. De website
(http://www.cs.memphis.edu/ednaco) is onbereikbaar.
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code worden gebruikt om langere woorden te construeren. Shortreed et al.,
bijvoorbeeld, construeren een set van 64 woorden, die ze vervolgens in 4
sets van 16 woorden opdelen [90]. Uit die 4 sets creëren ze tandemwoorden,
d.i. woorden die bestaan uit vier onderdelen door uit elke set één woord
te kiezen. Braich et al. gebruiken zes verzamelingen van twee woorden om
het SAT probleem met zes variabelen op te lossen [17]. Door uit elke set
één woord te kiezen zijn ze in staat om 26 = 64 woorden, één voor elke
toekenning van zes booleaanse variabelen, te construeren.

Om lange sequenties te kunnen construeren, is het belangrijk dat we een
heel robuuste en betrouwbare set van woorden hebben als bouwblokken. Dit
is dus ook heel belangrijk voor praktische toepassingen. Condon merkt ook
het belang op van zulke combinatorische verzamelingen van woorden [24].
I.p.v. ons te beperken tot een eindig aantal verzamelingen waaruit telkens
één woord moet gekozen worden, kunnen we het probleem generaliseren door
arbitraire concatenaties van codewoorden te beschouwen. Arbitraire conca-
tenaties zijn handig als we DNA computers meer algemeen beschouwen. In
een Turing machine bouwen we de tape ook op uit een eindige set van sym-
bolen. De symbolen op zich hebben allemaal een betekenis, maar als ze
gecombineerd zijn worden ze pas echt nuttig voor programma’s.

Andronescu et al. zijn de enige die deze twee problemen al hebben aan-
gepakt [9]. Eerst en vooral is het handig om wat terminologie in te voeren.
Abstract bekeken zijn we gëınteresseerd in de structuurloosheid van een taal.
In het eerste geval is deze taal de verzameling van alle woorden die gecon-
strueerd kunnen worden door uit elke set één woord te kiezen en deze in
volgorde te concateneren. We noemen dit probleem het structuurloosheids-
probleem van combinatorische sets. In het tweede geval is de taal de Kleene
sluiting van de code, en noemen we het probleem het structuurloosheidspro-
bleem van Kleene sets.

Hoe lossen we het structuurloosheidsprobleem van combinatorische sets
op? Stel dat we t combinatorische sets hebben, die we S1 tot St noemen. De
woordlengte moet niet gelijk zijn voor alle combinatorische sets, maar we
veronderstellen wel dat binnen één set de woordlengte gelijk is. De woord-
lengte van een set noteren we met li voor 1 ≤ i ≤ t. De grootte van set
1 ≤ i ≤ t duiden we aan met |Si|. Een woord dat geconstrueerd wordt
uit de combinatorische sets noemen we een combinatorisch woord. Een eer-
ste, ietwat näıeve, aanpak zou zijn om voor elk combinatorisch woord te
achterhalen of het structuurloos is. Hiervoor kunnen we het Zuker-Stiegler
algoritme gebruiken. Het aantal combinatorische woorden stijgt echter wel
exponentieel in het aantal sets: O(maxi(|Si|)t). Ook voor een klein aan-
tal grote combinatorische sets is dit geen ideale oplossing. Andronescu et
al. stellen echter een aanpassing van het Zuker-Stiegler algoritme voor dat
in tijd O(maxi(|Si|)2n3) werkt, waarbij n = l1 + l2 + . . . + lt de som van
de lengtes van de woorden in de combinatorische sets is. De intüıtie ach-
ter het algoritme is dat we de MFE secundaire structuur met de laagste
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vrije energie berekenen over alle combinatorische woorden. Doordat we dit
recursief berekenen en telkens één base toevoegen, kunnen we het aantal
mogelijke woorden beperkt houden tot O(maxi(|Si|)2). Dit algoritme is ook
gëımplementeerd in het RNASoft pakket, als CombFold [8].

Hoe lossen we het structuurloosheidsprobleem van Kleene sets op? We
stellen dat we werken met de verzameling woorden S. Merk dan op dat
de Kleene sluiting van S, genoteerd S∗, een oneindige verzameling is als S
niet-leeg is. Het idee is dat als er een woord bestaat in S∗ met een structuur,
dan bestaat er een natuurlijk getal m zodat er een woord in Sm bestaat met
een structuur. De vraag is dan, hoe groot kan m zijn? Spijtig genoeg is
de upper bound voor m exp(poly(|S|, l), waarbij l de woordlengte is van de
woorden in S en poly een polynoom voorstelt. Hoe komen we aan die m?
De auteurs stellen dat als er een woord in S∗ bestaat met een structuur, dan
bestaat er ook een energy bounded structuur. De energy bounded structuur
wordt bekomen uit de originele structuur door woorden die volledig in een
loop vallen weg te knippen. De auteurs bewijzen dan dat de taal van energy
bounded structuren context-vrij is. Het bestaan van de m wordt dan aange-
toond via “klassieke resultaten” uit de automatentheorie. Als we m kunnen
bepalen, kunnen we het algoritme voor het structuurloosheidsprobleem van
combinatorische sets toepassen op m maal de set S.

4.4 RNA Structuur Design Probleem

“... rather than examining in detail what occurs in nature (bio-
logical organisms), we take the engineering approach of asking,
what can we build?”

— Erik Winfree

4.4.1 Introductie

Gerelateerd aan het DCP is het RNA Structuur Design Probleem. DNA
en RNA zijn veelbelovende materialen voor het construeren van apparaten
op een nanoschaal [33, 87, 88]. Eén voorwaarde is dat we de DNA/RNA
moleculen zo kunnen ontwerpen dat ze zich in de juiste vorm plooien. Als
dit niet mogelijk is, is DNA nutteloos als constructieplatform voor nano-
apparaten. Het doel is dus om sequenties te ontwerpen die een wel bepaalde
secundaire structuur hebben. Dit in tegenstelling tot het DCP waar we
proberen sequenties te ontwerpen die geen secundaire structuur hebben.

RNA Designer is een programma van RNASoft dat RNA sequenties ont-
werpt die een bepaalde secundaire structuur hebben. We gaven als voorbeeld
de volgende secundaire structuur in de dot-bracket notatie:

(((((....(((...(((....)))...(((....)))...)))....(((...(((....)))...(((....)))...)))....)))))
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Figuur 4.6: De voorspelde secundaire structuur voor een door RNA De-
signer ontwerpen sequentie. Figuur geproduceerd door de DinaMelt server
(http://dinamelt.bioinfo.rpi.edu).

RNADesigner gaf de volgende sequentie als output: GUCGGUUAAC-
GUAAAUCCAAAUGGAGAACGCAUUAGCGCUGACGAAAUGGGAAU-
GGUAAUCACCUAAGCCAUACGGCACACCCUAAUCCGAC. Als we de-
ze sequentie als input geven aan een secundaire structuur predictie algoritme
(QuickFold van de DINAMelt server [63]), dan zien we het resultaat in fi-
guur 4.6.

4.4.2 Methoden

Dirks et al. stellen een aantal “Design criteria” voor om sequenties te ont-
werpen die een bepaalde target secundaire structuur hebben [33]. Die target
secundaire structuur noteren we door s∗. Sager somt nog een aantal andere
mogelijke technieken op, waarvan we er hier ook een aantal opnemen [81].

De voorgestelde design criteria kunnen gebruikt worden als heuristische
functies in een stochastisch zoekalgoritme. Andronescu et al. geven een kort
overzicht van de implementatie van RNA Designer. RNA Designer gaat
de gevraagde structuur hiërarchisch ontleden. Vervolgens wordt er gezocht
naar sequenties voor de structuren op het laagste niveau. Eens die sequenties
gevonden zijn, probeert RNA Designer ze samen te voegen tot een langere
sequentie. De design criteria zijn:
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Energy Minimization

We kunnen heel eenvoudig stellen dat een sequentie zichzelf vouwt in de tar-
get secundaire structuur als de target structuur een lage Gibbs vrije energie,
∆G(s∗), heeft.

Dit garandeert uiteraard niet dat s∗ de laagste vrije energie heeft, en
voorkomt ook niet dat er mogelijk andere secundaire structuren ook een
lage Gibbs vrije energie hebben.

Minimum Free Energy (MFE) Satisfaction

Een sequentie vouwt zich in de target secundaire structuur als ∆G(s∗) het
laagste is over alle secundaire structuren. We vergeten hier natuurlijk weer
dat er mogelijk sub-optimale secundaire structuren zijn met een vrije energie
dicht in de buurt van ∆G(s∗).

Free Energy Gap

Deze techniek is voorgesteld in de context van perfecte en imperfecte du-
plexen, maar kan even goed in het algemeen op secundaire structuren worden
toegepast [71, 90].

De free energy gap, δ, is gedefinieerd op de verschillen tussen de vrije
energie van de target secundaire structuur en de vrije energie van alle andere
secundaire structuren. We kunnen de som, of het gemiddelde, of het mini-
mum van de verschillen nemen om tot één waarde te komen. Een grotere
(positieve) δ betekent dat de sequentie meer naar de target structuur neigt.

Probability

A.h.v. het NNT model kunnen we de Gibbs vrije energie berekenen van een
structuur. Dat laat ons toe om de partitiefunctie te berekenen, waaruit we
de kans kunnen afleiden dat de sequentie zich vouwt in structuur s: p(s) =
1
Qe
−∆G(s)/RT . Nu kunnen we p(s∗) gebruiken als onze gids naar sequenties

met de target secundaire structuur. Als p(s∗) naar 1 neigt, kunnen we vrij
zeker zijn dat de sequentie onder beschouwing de target secundaire structuur
vormt.

Probability Gap

Gelijkaardig aan de Free Energy Gap heuristiek kunnen we ook het gat
tussen de kans van target structuur en de andere structuren nemen als heu-
ristiek.
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Average Incorrect Nucleotides

Uit de kansverdeling p over de secundaire structuren Ω, kunnen we eenN×N
probabiliteitsmatrix P berekenen zodat Pi,j ∈ [0, 1] de kans aangeeft dat base
i bindt met base j. Voor elke structuur s kunnen we eenN×(N+1) structuur
matrix S opstellen. Voor 1 ≤ i, j ≤ N kunnen we S als volgt definiëren:

Si,j =
{

1 als base i en j gebonden zijn in structuur s
0 anders

Voor 1 ≤ i ≤ N en j = N + 1 definiëren we S als:

Si,j =
{

1 base i niet-gebonden is in structuur s
0 anders

Deze laatste rij is belangrijk om na te gaan of niet-gebonden basen in
beide gevallen niet gebonden zijn.

Gegeven de structuur matrices voor de structuren in Ω en de kansver-
deling p, kunnen we het gemiddelde aantal incorrecte nucleotides t.o.v. de
target secundaire structuur s∗, genoteerd n(s∗), berekenen. Te lager n(s∗),
te groter de kans dat de sequentie zich zal opvouwen in de target secundaire
structuur. We berekenen n(s∗) als volgt:

n(s∗) = N −
∑
s∈Ω

p(s) N∑
i=1

N+1∑
j=1

Si,jS
∗
i,j


Als een structuur iets gemeen heeft met de target structuur, dan is

Si,jS
∗
i,j = 1, anders is het nul. Dit product wordt dan gewogen met de

kans dat de structuur voorkomt.
Merk op dat door N− weg te laten in het begin van de formule, we

komen tot het gemiddelde aantal correcte nucleotides. Uiteraard willen we
het gemiddelde aantal correcte nucleotides zo hoog mogelijk hebben.

We kunnen de formule ietwat herwerken:

n(s∗) = N −
N∑
i=1

N+1∑
j=1

[∑
s∈Ω

p(s)Si,j

]
S∗i,j

Het is duidelijk dat het product
∑

s∈Ω p(s)Si,j de probabiliteitsmatrix is,
met één extra kolom die de kans aangeeft dat base i ongebonden voorkomt.
De formule wordt dan:

n(s∗) = N −
N∑
i=1

N+1∑
j=1

P ′i,jS
∗
i,j
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4.4.3 Discussie

Het RNA Structuur Design Probleem is van groot belang voor het imple-
menteren van constructieve modellen. Denk bijvoorbeeld aan het tile self-
assembly model van Rothemund en Winfree [79]. Er bestaan een aantal
software pakketten die dit probleem oplossen. Tot slot hebben we een aan-
tal heuristieken gëıntroduceerd om RNA sequenties te ontwerpen met een
gewenste structuur.

4.5 DNA Code Word Design Probleem: Opnieuw

4.5.1 Motivatie

We zijn gestart met een inleiding tot secundaire structuren en hoe we kunnen
voorspellen wat de secundaire structuren zijn die een sequentie zal aannemen
in een proefbuis. We kunnen ook voorspellen hoe twee (of meer) sequenties
binden met elkaar. Vervolgens hebben we een approximatief chronologisch
overzicht van het DCP bekeken. Hierin viel voornamelijk op dat er veel
verschillende methodes zijn om hybridisatie te modelleren, dat verschillende
auteurs verschillende voorwaarden opleggen aan hun codes en dat hoewel
hybridisatie gevoelig is aan omgevingsfactoren zoals temperatuur en zout-
gehalte, deze factoren meestal op voorhand worden vastgelegd.

Deze observatie doet de vraag rijzen of er geen gemeenschappelijke noe-
mer is onder al deze papers? Wij stellen voor dat er een terminologie-shift
nodig is. Na die shift kan het DCP op een hybridisatiemodel onafhankelijke
manier gedefinieerd worden. We hebben opgemerkt dat veel papers spre-
ken over “doelen” die bereikt moeten worden in een code, of “voorwaarden”
waar een code aan moet voldoen. Wij vinden dat deze doelen en voorwaar-
den eigenlijk beter constraints worden genoemd, omdat ze de woorden die
samen in een code kunnen zitten beperken. Bovendien wordt er vaak gespro-
ken over “constraints” in de literatuur. Deze “constraints” slaan echter op
modellen voor hybridisaties. De “constraints” specificeren namelijk wanneer
een woord een secundaire structuur heeft, of wanneer twee woorden een (al
dan niet gedeeltelijke) duplex vormen. Wij denken dat hybridisatiemodellen
een betere term is voor de zogenaamde “constraints”.

Waarom denken wij dat dit een betere terminologie is? Ten eerste omdat
deze terminologie naar onze mening beter de lading dekt. Ten tweede leidt
deze terminologie direct tot de Constraint Satisfaction Problemen (CSP).
Wij tonen in deze sectie aan dat het DCP kan geformuleerd worden als een
CSP, waarbij we aannemen dat er een hybridisatiemodel is, maar dit model
als een black-box beschouwen. De werking van de hybridisatiemodellen staat
eigenlijk helemaal los van de essentie van het concept “een goede code”. Wij
stellen dat het concept “een goede code” kan geformaliseerd worden als we
een abstract hybridisatiemodel veronderstellen.
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Wat is het belang van het formuleren van het DNA Code Word Design
Probleem in termen van een Constraint Satisfaction Probleem? Ten eerste,
hoewel het oplossen van een CSP, in het algemeen, NP-Hard is, zijn er echter
verschillende klassen van constraints bekend waarvoor het oplossen van een
CSP over die klassen in polynomiale tijd mogelijk is. Het lijkt ons dan
ook interessant om te onderzoeken hoe de constraints eruit zien onder de
verschillende hybridisatiemodellen. Ten tweede, bestaat het DCP uit drie
concepten die in grote mate onafhankelijk zijn: het zoeken van een code, de
constraints op de code en het hybridisatiemodel. De CSP formulering scheidt
deze drie concepten van elkaar, zodat we ze onafhankelijk van elkaar kunnen
onderzoeken. Door dit onderscheid wordt het mogelijk gemakkelijker om te
bepalen waar de moeilijke delen van het probleem zitten.

In de volgende twee secties voeren we een aantal definities en notaties in,
die we nodig hebben in de rest van het CSP-verhaal. In sectie 4.5.4 stellen we
een formele beschrijving van het DCP als een CSP voor. Vervolgens maken
we nog een aantal kanttekeningen bij het DCP als CSP in sectie 4.5.5

4.5.2 Enkele Definities

Het DCP gaat over het ontwerpen van een verzameling C van grootte M ,
bestaande uit woorden van lengte N over het DNA-alfabet Π = {A,C, T,G}
[18, 81]. De verzameling van woorden C is onderhevig aan een aantal cons-
traints. We introduceren enkele definities die dit concept formaliseren.

Definitie 4.9 (DNA alfabet). We definiëren het DNA alfabet Π = {A,C, T,G}.
De elementen van het DNA alfabet noemen we basen. A is het Watson-Crick
complement van T en vice versa. C is het Watson-Crick complement van
G en vice versa. Met een basenpaar doelen we op een koppel van twee com-
plementaire basen.

Dechter geeft een introductie tot en een overzicht van CSPs [31]. Wij
gebruiken hier minimaal aangepaste definities.

Definitie 4.10 (Constraint Satisfaction Probleem). Een constraint satis-
faction probleem (CSP) is een drie-tupel (V,D,C) waarbij:

• V een eindige verzameling is waarvan we de elementen variabelen
noemen.

• D een eindige verzameling is waarvan we de elementen waarden noe-
men.

• C een verzameling constraints is, waarbij elke constraint R een relatie
is op D met relatieschema scope(R) ⊆ V .

Definitie 4.11 (Toekenning). Zij (V,D,C) een CSP. Een toekenning in dit
CSP is een functie x : V → D.
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Merk de gelijkenis tussen een tupel en een toekenning op.

Definitie 4.12 (Oplossing van een CSP). Zij (V,D,C) een CSP en zij
x : V → D een toekenning, nl. een toekenning van een domein-waarde aan
elke variabele. We zeggen dat x een oplossing is van het CSP als voor elke
constraint R, x|scope(R) ∈ R. M.a.w. als voor elke constraint, de toekenning
beperkt tot de variabelen waarop de constraint gedefinieerd is voorkomt in de
constraint.

4.5.3 Hybridisatie Modellen

We beschouwen de hybridisatiemodellen als black-boxes, dus is het belang-
rijk dat we een uniforme interface hebben om met de modellen om te gaan.
Hier definiëren we drie predikaten die elk model moet kunnen beantwoor-
den, om als een hybridisatiemodel door te kunnen gaan. In sectie 4.6 gaan
we dieper in op de effectieve implementatie van de hybridisatiemodellen.

In een proefbuis is hybridisatie erg afhankelijk van omgevingsfactoren
zoals temperatuur en zoutgehalte. Daarom worden deze parameters meege-
geven aan de predikaten.

Predikaat 4.1. Het predikaat nosecondary(u, t, salt) bepaalt of een sequen-
tie u een lege secundaire structuur heeft op temperatuur t en bij zoutgehalte
salt.

Aansluitend bij het eerste predikaat is het ook belangrijk dat we kunnen
achterhalen of twee sequenties een secundaire structuur vormen.

Predikaat 4.2. Het predikaat nosecondary(u, v, t, salt) met u en v sequen-
ties, bepaalt of de twee sequenties een secundaire structuur vormen met el-
kaar op temperatuur t en bij zoutgehalte salt.

Tot slot moet een hybridisatiemodel ook iets kunnen vertellen over de
smelttemperatuur van perfecte duplexen.

Predikaat 4.3. Het predikaat melt(u, t, salt) bepaalt of de smelttemperatuur
van de sequentie u dicht genoeg in de buurt van de temperatuur t ligt, bij
zoutgehalte salt.

4.5.4 Het Probleem

Definitie 4.13 (DCP(M, N)). Het DNA Code Word Design Probleem van
orde M en lengte N , genoteerd DCP(M, N), is een CSP (V,D,C) zodat:

• V = {vi | 1 ≤ i ≤ M} ∪ {tmelt , toperating , salt}: Elk woord wordt door
een variabele voorgesteld. De temperatuur waar de smelttemperaturen
van alle woorden rond moeten liggen wordt voorgesteld door tmelt . De
temperatuur waarop operaties op de woorden worden uitgevoerd in het
labo wordt voorgesteld door toperating . Het zoutgehalte in een proefbuis
wordt voorgesteld door salt.
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• D = ΠN∪{0◦, 0.1◦, 0.2◦, . . . , 99.8◦, 99.9◦, 100◦}∪{0.0, 0.1, . . . 9.9, 10.0}:
De woordvariabelen kunnen eender welk DNA woord aannemen als
waarde, de temperatuurvariabelen kunnen een waarde tussen 0◦ en
100◦ Celsius aannemen en de zoutconcentratie ligt tussen 0 en 10 M
(molair).

Merk op dat we alleen met well-typed toekenningen werken. Een toe-
kenning x is well-typed, als de volgende voorwaarden voldaan zijn:

• ∀v ∈ {vi | 1 ≤ i ≤M} : x(v) ∈ ΠN

• ∀v ∈ {tmelt , toperating} : x(v) ∈ {0◦, 0.1◦, . . . , 99.9◦, 100◦}
• x(salt) ∈ {0.0, 0.1, . . . , 9.9, 10.0}
De verzameling van constraints, C, bestaat uit de volgende constraints:

R1 = {x : V \ {tmelt , toperating , salt} → D well-typed |
x(v1) 6= x(v2) ∧ x(v1) 6= x(v3) ∧ . . . ∧
x(v2) 6= x(v3) ∧ . . . ∧ x(vM−1) 6= x(vM )} (4.1)

R2 = {x : V \ {tmelt} → D well-typed | ∀u ∈ {x(v) | v ∈ V }∗ :
u 6= ε⇒ nosecondary(u, x(toperating), x(salt))} (4.2)

R3 = {x : V \ {tmelt} → D well-typed | ∀vi, vj , vk, vl : i 6= j 6= k 6= l

⇒ nosecondary(x(vi)x(vj), x(vk)x(vl), x(toperating), x(salt))}(4.3)
R4 = {x : V \ {toperating} → D well-typed | ∀v ∈ {v1, . . . , vM} :

melt(x(v), x(tmelt), x(salt))} (4.4)

De intüıtie achter de verschillende constraints kunnen we als volgt be-
schrijven:

1. De eerste constraint, R1, heeft als scope V \ {tmelt , toperating , salt}, en
eist dat alle woorden paarsgewijs verschillend zijn.

2. De tweede constraint, R2, heeft als scope V \{tmelt}, en eist dat eender
welke concatenatie van woorden geen secundaire structuur vormt. Dit
is belangrijk als we de ontworpen woorden gebruiken als bouwblokken
voor langere woorden. Die langere woorden vormen dan de “data-
structuren” waarop berekeningen kunnen uitgevoerd worden. Deze
constraint zorgt er ook voor dat als meerdere concatenaties in een
proefbuis worden gegoten, deze niet zullen reageren met elkaar.

3. De derde constraint, R3, heeft als scope V \ {tmelt}, en eist dat er
alleen perfecte complementen op elkaar binden.

4. De vierde constraint, R4, heeft als scope V \{toperating}, en eist dat alle
sequenties een smelttemperatuur hebben in de buurt van de gekozen
temperatuur.
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We introduceren een belangrijke nieuwigheid in de probleemdefinitie
t.o.v. voorgaande papers: we nemen de omgevingsfactoren smelttempera-
tuur, tmelt , operatie-temperatuur, toperating , en zoutgehalte, salt , mee op in
het probleem. Voor zover wij weten werden deze parameters, tot nu toe,
altijd eerst vastgelegd voor er een code werd ontworpen. Temperatuur en
het zoutgehalte spelen echter een belangrijke rol in het vormen van een se-
cundaire structuur en daarom denken wij dat het een goed idee is om deze
drie variabelen mee op te nemen in de probleemdefinitie.

We hechten ook veel belang aan het feit dat concatenaties van woorden
geen ongewenste effecten vertonen [9, 24]. Dit is belangrijk als we op een
flexibele manier willen kunnen programmeren met de ontworpen woorden.
Adleman voorzag een codewoord voor elke knoop. Wij vinden het belang-
rijker om een kleine maar bijzonder betrouwbare set van bouwblokken te
hebben, waaruit dan grotere entiteiten opgebouwd kunnen worden. Merk
op dat de tweede constraint mogelijk te sterk is voor ons doel. Andronescu
et al. stellen dat als er element van {x(v) | v ∈ V }∗ een structuur heeft, er
een m bestaat zodat een element van {x(v) | v ∈ V }m een structuur heeft
[9]. Hun stelling is gebaseerd op het feit dat elementaire structuren kunnen
ingekort worden door woorden die volledig in zo een elementaire structuur
zitten weg te knippen. Later stellen een aantal van dezelfde auteurs dat we
alleen naar juncties moeten kijken [90]. Welke van de twee oplossingen nu
correct is, blijft een open vraag.

4.5.5 Opmerkingen

We hebben het DCP als CSP geformuleerd, maar er zijn nog een aantal
opmerkingen die we kunnen maken over deze formulering.

Extra Constraints

Het basisprobleem, zoals gedefinieerd in definitie 4.13, levert ons een ver-
zameling van DNA sequenties op zodat alleen perfecte complementen met
elkaar hybridiseren. In een lab kunnen echter nog vele andere operaties wor-
den uitgevoerd op DNA moleculen. We denken hier dan in het bijzonder
aan het knippen in DNA moleculen. Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn
als we bepaalde sequenties kunnen knippen op een vooraf bepaalde plaats.
Het is heel eenvoudig om de basisdefinitie van het CSP uit te breiden met
enkele nieuwe constraints die vereisen dat bepaalde sequenties een bepaalde
biologische of biochemische relevantie hebben.

DNA Code Word Design Probleem: Alternatief

We hebben de constraints gedefinieerd als “drempelfuncties”: ofwel is een
constraint voldaan ofwel is de constraint niet voldaan. Een aantal modellen
die we besproken hebben in sectie 4.3 berekenen echter een functiewaarde.

100



4.5 DNA Code Word Design Probleem: Opnieuw

Bijvoorbeeld het Hamming afstand model berekent een natuurlijk getal voor
elke twee sequenties en geeft dan waar als antwoord als die waarde boven
een drempel ligt.

Er zijn twee scenario’s waarin we met zulke functies kunnen werken.
Het eerste scenario hebben we tot nu toe gevolgd. We kozen telkens een
drempelwaarde µ die een functiewaarde omzette naar waar of vals. Het
voordeel van deze aanpak is dat de functies nu eenvoudig integreren in de
definities. Het nadeel is dat we een drempelwaarde moeten bepalen en dit
niet altijd even eenduidig is.

Het tweede scenario gaat ervan uit dat de definitie van constraints en
constraint satisfaction probleem niet toereikend is. Dit brengt ons tot de
Constraint Optimization Problemen of COPs. In een COP moet een con-
straint niet langer een drempelfunctie zijn. In een COP proberen we de
constraints zo “voldaan mogelijk” te maken. M.a.w. we maximaliseren of
minimaliseren de waarde van de constraint. Het is ook mogelijk om een
combinatie van een CSP en een COP te maken. In dergelijke gevallen zijn
er harde en zachte constraints. De harde constraints zijn de drempelfunc-
ties, die vervuld moeten zijn. De zachte constraints zijn de functies die een
waarde berekenen die we optimaliseren.

We kunnen Constraint Optimization Problemen formeel definiëren.

Definitie 4.14 (Constraint Optimization Probleem). Een constraint opti-
mization probleem, COP, is een vier-tupel (V,D,Ch, Cs), zodat (V,D,Ch)
een CSP is en Cs een verzameling van zachte (soft) constraints. Een zach-
te constraint R ∈ Cs heeft een scope scope(R) ⊆ V en is een functie:
R : Dscope(R) → R.

Definitie 4.15 (Oplossing van een COP). Zij (V,D,Ch, Cs) een COP. Zij
x : V → D een functie die een domeinwaarde toekent aan elke variabele. De
toekenning x een oplossing van het COP als x een oplossing is van het CSP
(V,D,Ch).

Definitie 4.16 (Waarde van een oplossing). Zij x een oplossing van een
COP X = (V,D,Ch, Cs). Dan definiëren we de waarde van deze oplossing
als de functie:

value(x) =
∑
R∈Cs

R(x|scope(R))

Definitie 4.17 (Optimale oplossing van een COP). Een oplossing x van een
COP X = (V,D,Ch, Cs) is een optimale oplossing als er geen x′ bestaat,
zodat x′ een oplossing is van X en value(x) < value(x′).

Het oplossen van een COP betekent het vinden van een optimale oplos-
sing. Het kan ook interessant zijn om alle optimale oplossingen te vinden.
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Oplossen van het DNA Code Word Design Probleem

Er bestaan een aantal algoritmes om CSPs en COPs op te lossen [31]. Exacte
oplossingsalgoritmes, zoals Bucket Elimination of join-tree algoritmes, zijn
in deze context af te raden. De tijdscomplexiteit van deze algoritmes is
minstens exponentieel in de grootte van de grootste scope. Het is dus een
goed idee om heuristische algoritmes te gebruiken. Uit sectie 4.3 hebben we
geleerd dat er een aantal ad-hoc algoritmes, zoals stochastic local search,
worden gebruikt om codes te ontwerpen. De vraag is of deze ad-hoc algorit-
mes beter presteren dan de heuristieken voor CSPs en COPs? Waarschijnlijk
is het mogelijk om de ad-hoc algoritmes te integreren in een CSP.

Maximale Orde

Wij hebben geopteerd om het DCP op te delen in ordes. Deze beslissing
komt vooral uit praktisch oogpunt. In een bepaalde setting hebben we een
alfabet van een bepaalde omvang nodig, en niet groter. Het is duidelijk dat
er voor een bepaalde sequentielengte een maximaal realiseerbare grootte of
orde is. Inderdaad, er zijn al maar een eindig aantal mogelijk sequenties
voor een gegeven lengte. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om
optimale of maximale verzamelingen te vinden, maar niemand is er tot nu
toe echt in geslaagd [40, 90]. Door de orde als parameter van het probleem te
beschouwen, vermijden we het probleem van het zoeken naar een maximale
set.

Alternatieve Formulering

Wij hebben consequent de benaming DNA Code Word Design Probleem
gebruikt. In de literatuur vinden we ook andere benamingen terug zoals:
non-crosshybridizing oligonucleotides [40], DNA codes, . . . .

Garzon et al. stellen ook een alternatieve formulering voor van het pro-
bleem [40]. Tekst-gebaseerde technieken zoals Hamming afstand en H-
measure definiëren een afstand tussen woorden. Meer zelfs, ze zijn allebei een
metriek. Als we alle sequenties in een tweedimensionale ruimte voorstellen,
dan is dat een metrische ruimte. We hebben een bepaalde drempelwaarde µ
die aangeeft wanneer twee sequenties ver genoeg uit mekaar liggen om niet
te hybridiseren. Als we beide combineren, vormen we eigenlijk cirkels rond
alle sequenties. Als we een sequentie s kiezen, mag geen enkele sequentie
uit de cirkel rond s gekozen worden. Een sequentie uit de cirkel rond s zou
namelijk hybridiseren met s. Op deze manier hebben we het probleem her-
leid naar het Sphere Packing Problem3. Dit is een welgekende relatie uit de
error-correcting codes [61].

3http://en.wikipedia.org/wiki/Sphere packing
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4.6 Implementatie van de Hybridisatie Modellen

Uiteraard is de CSP formulering van het DCP alleen maar praktisch als
er hybridisatiemodellen bestaan die de drie predikaten implementeren. We
hebben al een aantal implementaties besproken in sectie 4.3, ook al hebben
we ze daar niet expliciet als hybridisatiemodellen benoemd.

We zien twee grote categorieën van hybridisatiemodellen. Langs de ene
kant, hebben we de tekst-gebaseerde modellen, die de predikaten beslissen
a.h.v. de symbolen van de gegeven sequentie(s). Dit zijn veeleer de “oudere”
technieken. Langs de andere kant hebben we de nearest neighbor thermody-
namics gebaseerde modellen, die uiteraard ook werken met de symbolen van
de sequentie(s), maar deze symbolen meer interpreteren als de chemische
elementen die ze representeren. Samengevat gebruiken de NNT-gebaseerde
modellen de Gibbs vrije energie rechtstreeks, terwijl de tekst-gebaseerde
modellen een abstractie maken van de chemische reacties in termen van
eigenschappen van een string.

We bekijken eerst hoe de predikaten kunnen gëımplementeerd worden
met tekst-gebaseerde modellen in deelsectie 4.6.1. We presenteren dit niet
als modellen die alle drie de predikaten implementeren, maar als tekst-
gebaseerde technieken die één predikaat implementeren. Een combinatie
van drie technieken, één voor elk predikaat, komt dan overeen met een mo-
del. Daarna, in deelsectie 4.6.2, bekijken we de modellen die gebaseerd zijn
op het NNT model.

4.6.1 Tekst-gebaseerde Implementaties

Tertiaire nosecondary

De meeste tekst-gebaseerde technieken om secundaire structuren van één
sequentie te vermijden zijn gebaseerd op experimentele bevindingen. Be-
paalde patronen vormen altijd een secundaire structuur en kunnen dus best
vermeden worden.

Forbidden Subsequence Van een aantal substrings is geweten dat ze
ongewenste structuren vormen, zoals bijvoorbeeld, de G-quartets. Meer dan
twee opeenvolgende G’s vormen de facto een secundaire structuur. Het is
dan ook logisch om zulke sequenties (en het complement van zulke sequen-
ties) te vermijden in een woord [35]. Dus als een woord geen verboden
subsequentie bevat, dan is nosecondary True, anders is de uitkomst False.

Three-Letter Alphabet De basis van een secundaire structuur is vaak
een aantal G-C bindingen. Een secundaire structuur heeft dan nog A-T en
soms G-T (wobble pair) bindingen ter ondersteuning van de basis. Door
woorden te ontwerpen op basis van het drie-letter alfabet A, T en C (of G),

103



4. DNA Code Word Design Probleem

kunnen secundaire structuren alleen maar uit A-T bindingen bestaan, wat
minder voorkomt. Hoewel deze techniek niet uitsluit dat er een secundaire
structuur kan bestaan, wordt de vorming serieus belemmerd. Shortreed et
al. stellen zelfs dat er geen codes mogelijk zijn als G en C tegelijkertijd
worden gebruikt in één woord [90, 96]. Anderen gebruiken deze constraint
ook [16, 86]. Andere papers claimen daarentegen dat dit wel mogelijk is
[35, 40].

Alle woorden over een gekozen drie-letter alfabet worden afgebeeld op
True, alle andere woorden worden op False afgebeeld.

Een gunstige bijwerking van deze techniek is dat we ons minder zorgen
hoeven te maken over woord-woord of complement-complement mishybridi-
saties, want beide bevatten geen complement voor C resp. G.

Quartaire nosecondary technieken De quartaire nosecondary technie-
ken kunnen ook gebruikt worden om te bepalen of een sequentie een secun-
daire structuur vormt. We zien hier direct twee mogelijkheden. Ten eerste
kunnen we een sequentie in twee gelijke delen splitsen en ervoor zorgen dat
er geen hybridisatie optreedt tussen de twee helften. Ten tweede kunnen we
ook twee kopieën van dezelfde sequentie beschouwen en bepalen of deze twee
identieke sequenties niet hybridiseren. Bij ons weten zijn deze methodes nog
niet toegepast.

Quartaire nosecondary

Hamming Afstand & Varianten Hamming afstand is één van de eerste
technieken die gebruikt werd voor het ontwerpen van DNA codes, omdat het
heel dicht aansluit bij error-correcting codes uit de telecommunicatie [13, 29,
37, 56, 61, 97, 98]. Het grote voordeel van deze techniek is dat er efficiënte
algoritmes bestaan die relatief grote codes genereren en er upperbounds
bestaan op de grootte van een code, gegeven een woordlengte.

We veronderstellen dat we een drempelwaarde µ kunnen bepalen, re-
kening houdend met de temperatuur t en het zoutgehalte salt , zodat alle
sequenties die een Hamming afstand groter dan µ hebben, niet zullen hybri-
diseren. Het predikaat nosecondary(u, v, t, salt) is dus True als H(u, v) ≥ µ,
en False anders.

Deze techniek heeft twee zwakke punten. Ten eerste veronderstellen we
dat sequenties altijd perfect worden opgelijnd. Ten tweede moeten we µ
kunnen bepalen. De parameter is gevoelig aan de omgevingsfactoren van de
reactie en vraagt dus de nodige berekeningen.

H-measure De Hamming afstand gaat er vanuit dat twee woorden al-
tijd perfect zullen opgelijnd worden in een proefbuis, m.a.w. dat het eerste
symbool van w wordt gematcht op het eerste symbool van w′ enzovoort.
In de realiteit is een proefbuis een drie-dimensionale omgeving waarin de
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DNA moleculen (woorden) rondzweven. De kans is dus heel groot dat twee
woorden niet perfect worden opgelijnd. Dit leidt tot de zogenaamde fra-
me shift-errors [39]. Twee woorden liggen misschien wel ver van elkaar
af volgens de Hamming afstand als ze perfect opgelijnd zijn, maar blijken
een quasi-perfecte match te zijn als ze relatief verschoven worden t.o.v. el-
kaar. Om frame-shift errors mee in rekening te brengen is de H-measure
gëıntroduceerd [39]. De H-measure is de minimale Hamming afstand over
alle mogelijke verschuivingen. Ook hier bepalen we een drempelwaarde µ,
gebaseerd op de temperatuur en het zoutgehalte.

GC-concentratie Zoals eerder aangehaald zijn de G-C bindingen sterker
dan alle andere mogelijke bindingen tussen basen. Met GC-concentratie of
GC-percentage doelen we op het percentage G- en C-basen in een sequentie.
Als er een relatief hoge GC-content is in een woord, dan zal de binding
met het perfecte complement sterker zijn, dan wanneer deze zou bestaan
uit voornamelijk A-T bindingen [81]. Maar zoals we ook reeds aanhaalden,
vormt een hoge GC-concentratie mogelijk problemen voor de secundaire
structuur.

Gegeven een drempelwaarde α, het predikaat nosecondary(u, v, t, salt)
is waar als de GC-concentratie van een sequentie boven α ligt. Voor zover
wij weten, is er geen enkel algoritme dat alleen dit model gebruikt. De GC-
concentratie wordt veel meer gebruikt om de smelttemperatuur te bepalen.

Sequence Symmetry Minimization of nb-uniquenes Deze techniek
staat bekend onder twee namen. Sommigen noemen het Sequence Sym-
metry Minimization (SSM) [33], anderen noemen het nb-uniqueness [35].
De essentie komt erop neer dat elke subsequentie van lengte nb, of langer,
uniek moet zijn in de verzameling van woorden. Of zoals Feldkamp et al.
het stellen, de langste gemeenschappelijke subsequentie tussen eender welke
twee sequenties moet een lengte korter dan nb hebben. Merk op dat het
complement van een subsequentie van lengte nb, of langer, ook uniek moet
zijn.

Smelttemperatuur

Er zijn een aantal voorstellen in de literatuur om de smelttemperatuur van
een duplex te voorspellen. De eenvoudigste methode is te kijken naar de GC-
concentratie. De GC-concentratie is het percentage van G of C basen in de
duplex. Als twee woorden een gelijke GC-concentratie hebben, dan hebben
ze een gelijke smelttemperatuur. Gerelateerd aan deze methode is de 2-4
regel [18]. Deze regel stelt dat de smelttemperatuur kan benaderd worden
door tweemaal het aantal A-T basenparen plus viermaal het aantal G-C
basenparen, als de woorden korter dan 18 basen zijn. Een derde mogelijkheid
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is de smelttemperatuur met 1◦ C te verminderen per percent gemismatchte
basen [84].

Geen van deze drie methoden is aan te raden omdat ze een veel te ruwe
schatting geven [81]. De NNT-gebaseerde methoden zijn veel preciezer en
dus te prefereren.

4.6.2 Nearest Neighbor Thermodynamics gebaseerde Imple-
mentaties

Tertiaire en Quartaire nosecondary

In deelsectie 4.2.2 hebben we een aantal algoritmes besproken om de secun-
daire structuur te bepalen van een sequentie of meerdere sequenties. We
weten ook dat de secundaire structuur niet voorkomt als de Gibbs vrije
energie nul of positief is [9]. Dus als we de Gibbs vrije energie bepalen van
de MFE secundaire structuur van een sequentie en deze nul of positief is,
dan kunnen we besluiten dat die sequentie geen secundaire structuur heeft.
Dezelfde redenering gaat ook op voor de secundaire structuur van twee se-
quenties. Merk op dat de partitiefunctie in dit geval niet bruikbaar is.

Smelttemperatuur

Smelttemperatuur is nauw verwant met de Gibbs vrije energie van een du-
plex en kan dus gemakkelijk en relatief accuraat voorspeld worden via het
NNT-model [68].

4.7 Kwaliteitsanalyse

Als een code ontworpen is, is het belangrijk dat we ons afvragen wat de
kwaliteit van die code is. M.a.w. hoe goed die code toelaat om op een be-
trouwbare manier berekeningen uit te voeren in een proefbuis. Deze kwali-
teit kan natuurlijk het beste worden vastgesteld door ook effectief een aantal
berekeningen uit te voeren met de ontworpen code [90]. Nadat een aantal
berekeningen zijn uitgevoerd kunnen we een error-rate opstellen voor de
gebruikte code. Uiteraard zijn hier nog veel interessante vragen. Welke
berekeningen worden er in de “benchmark” opgenomen? Hoe gaan we de
error-rate juist berekenen, eens we de resultaten van de benchmark kennen?

Het in vitro uitvoeren van berekeningen vereist wel dat we de code syn-
thetiseren en een labo beschikbaar hebben om de berekeningen uit te voeren.
Als dit echter niet haalbaar is dan is het misschien een goed idee om een
simulatie uit te voeren. Garzon et al. hebben een software tool ontwikkeld
om op een cluster van computers een in vitro experiment na te bootsen. Hun
tool heet EdnaCo [40], maar is nergens te vinden op het Internet. Merk wel
op dat deze simulatie gebaseerd is op het NNT-model, en dus slechts een
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benadering is. De resultaten van de simulatie kunnen vertekend zijn, omdat
we codes ontwerpen op basis van het NNT-model. Iets optimaliseren volgens
een bepaald model, en dan het resultaat evalueren volgens hetzelfde model
geeft natuurlijk een vertekend resultaat.

4.8 Complexiteit

Omdat een oplossing voor het DNA Code Word Design Probleem een be-
langrijke basis vormt voor betrouwbare DNA computers, is het niet meer
dan logisch dat we ons afvragen wat de complexiteit is van het probleem.
Uiteraard zouden we graag hebben dat het probleem gemakkelijk oplosbaar
is. We hebben het DCP geformuleerd als een CSP, dit betekent echter nog
niet dat het oplossen van het probleem ook NP-Compleet is. Het oplossen
van een CSP is in de worst-case NP-Hard, maar dat betekent niet dat alle
instanties dat zijn.

Er is nog niet veel onderzoek verricht naar de complexiteit van het DCP.
Phan en Garzon definiëren het codeword design probleem als het vinden van
een (n, τ)-code van kardinaliteit K [72]. Een (n, τ)-code is een verzameling
van DNA woorden van lengte n zodat voor elk paar van woorden (x, y)
geldt dat: h(x, y) ≥ τ . Merk op dat hun definitie minder strikt is dan onze
definitie van DCP. De auteurs wagen zich dan aan een boude stelling. Zij
stellen dat het codeword design probleem NP-Compleet is voor elke redelijke
maat die Gibbs vrije energie benaderend modelleert [72]. Hun reductie is
echter compleet verkeerd. Ze merken eerst terecht op dat een verzameling
DNA woorden kan voorgesteld worden als een graaf, waarbij er tussen twee
woorden een boog is als ze niet hybridiseren volgens een gekozen model.
Een code onder dat gekozen model komt dan overeen met een maximale
kliek, of met een k-kliek als we alleen gëınteresseerd zijn in codes van een
bepaalde grootte. Hun reductie-bewijs bestaat er uit om een 3-SAT formule
φ, met m clausules en k variabelen, om te vormen naar een graaf, Gφ. Die
graaf is zo geconstrueerd dat elke m-kliek kan uitgebreid worden naar een
consistente toekenning van alle variabelen. Die consistente toekenning is
zo geconstrueerd dat φ voldaan is. Dit is het bewijs dat het vinden van
maximale klieken NP-Hard is. Uiteraard bewijst dit helemaal niet dat het
codeword design probleem ook NP-Compleet is. Inderdaad, het vinden van
maximale klieken is in de worst-case NP-Hard, maar het is volgens ons niet
mogelijk om een willekeurige graaf om te vormen naar een set van DNA
woorden, zodat er een code van grootte k in zit voor elke k-kliek, zonder het
DNA code word design probleem eerst op te lossen.
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4.9 Conclusie

We hebben het belang van een goede code in DNA computing onderstreept.
Essentieel bij het ontwerpen van een goede code is een modellering van hy-
bridisatie. In de literatuur hebben we gemerkt dat er veel modellen worden
voorgesteld. Spijtig genoeg zit het DCP vaak hopeloos verstrengeld met
het hybridisatiemodel en het zoekalgoritme om codes te vinden. Wij stellen
dat het zeer belangrijk is dat er een duidelijk onderscheid bestaat tussen
enerzijds een modellering van de realiteit in een proefbuis en anderzijds het
concept van een goede code. Om deze stelling kracht bij te zetten, hebben
we het DCP geformuleerd als een Constraint Satisfaction Probleem. In deze
formulering zien we duidelijk een onderscheid tussen het hybridisatiemodel,
de voorwaarden waaraan een goede code voldoet en het algoritme om de-
ze code te ontwerpen. Er zijn twee voordelen aan het DCP te formuleren
als een CSP. Ten eerste stelt het ons in staat om de drie onderdelen apart
te beschouwen, te manipuleren en te onderzoeken. Ten tweede bestaat er
een grondige theorie over CSPs. In verder onderzoek kan deze theorie han-
dig van pas komen. We merkten op dat er nog veel werk nodig is aan de
kwaliteitsanalyse van codes en dat de complexiteitsanalyse nog grotendeels
onontgonnen terrein is. Tot slot kan het ook nog interessant zijn om ont-
worpen codes te analyseren. Uit deze analyse kunnen mogelijk eigenschapen
van goede codes voortvloeien. Die eigenschappen kunnen we dan gebruiken
om eenvoudiger en sneller goede codes te ontwerpen.
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Hoofdstuk 5

DNA Programmeertalen en
Relationele Databases

5.1 Introductie

In het vorige hoofdstuk hebben we bestudeerd hoe we een verzameling van
DNA woorden, een code, kunnen ontwerpen waarvan we redelijkerwijs mo-
gen veronderstellen dat alleen perfecte complementen hybridiseren, zelfs als
de woorden worden geconcateneerd tot langere sequenties. Vanaf nu veron-
derstellen we dat het DNA Code Word Design Probleem is opgelost en dat
we dus altijd kunnen beschikken over een goede code. De grootte van de
code noemen we M , en de code bestaat uit woorden van lengte N .

Nu het DCP van de baan is, kunnen we ons gaan concentreren op het
eigenlijke doel: onderzoeken of een database kan gëımplementeerd worden
met DNA. Waarom is het interessant om dit te onderzoeken? Er zijn een
aantal redenen. Ten eerste is dit fundamenteel onderzoek, het is gewoon al
interessant om te weten te komen of het mogelijk is of niet. Ten tweede kan
een database in DNA profiteren van de robuustheid van DNA. Een robuust
medium is uitermate interessant voor dataopslag. Ten derde is DNA heel
klein, zodat we enkele terabytes aan data zouden kunnen opslaan in een
proefbuis die klein is t.o.v. een computersysteem dat enkele terabytes kan
opslaan.

We beginnen ons onderzoek met een eerder voorstel uit de literatuur
voor een implementatie van databases in DNA in sectie 5.2. Dit voorstel
blijkt echter niet adequaat te zijn. In sectie 5.3 overlopen we de voorgestelde
modellen, om te bekijken wat onze opties zijn. Hieruit concluderen we dat
geen enkel model echt goed geschikt is om een database te implementeren.
Dus is de enige optie om een eigen model te definiëren. Nadat we ons
eigen model hebben voorgesteld tonen we aan dat we een database kunnen
voorstellen in ons model en de relationele algebra kunnen implementeren in
ons model.
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5.2 Voorgaand werk

Arita et al. voerden een eerste onderzoek uit naar de uitdrukbaarheid van de
relationele algebra operaties in DNA [12]. Zij encapsuleren hun data tussen
tags: (tag data tag)+. Hun paper draait eigenlijk rond twee vragen. Ten
eerste, hoe kunnen we sequenties die dit patroon volgen op een betrouw-
bare manier concateneren? Ten tweede, hoe kunnen we sequenties die dit
patroon volgen op een betrouwbare manier roteren? De kern van rotatie
is circularizatie. Ze presenteren telkens twee methoden om sequenties te
concateneren en te roteren. Hun experimenten lijken aan te tonen dat ze
redelijk betrouwbaar sequenties kunnen concateneren en roteren. Dit zijn
belangrijke resultaten voor ons omdat beide technieken levensnoodzakelijk
zijn voor ons model.

Yamamoto et al. proberen een stapje verder te zetten en stellen een
methode voor om een relationele database te implementeren met DNA [102].
Eén enkele DNA sequentie in het model van Yamamoto et al. stelt een
attribuut, een attribuutwaarde en een tupel ID voor. M.a.w. als we een
relatie beschouwen als een tweedimensionale tabel, stelt één DNA sequentie
één cel voor. Heel de constructie wordt dan samengevat in één tabel. Die
tabel zou moeten aangeven hoe de verschillende relationele algebra operaties
zouden moeten gëımplementeerd worden. De auteurs presenteren vervolgens
een aantal experimenten, die moeten aantonen dat hun methode werkt. Hoe
hun methode eigenlijk werkt, blijft ons een groot raadsel. Maar zelfs als
we hun methode zouden begrijpen, stellen ze eigenlijk geen DNA database
voor, omdat ze geen algemene, query-onafhankelijke definities geven van de
verschillende relationele algebra operatoren. En zelfs als ze dat zouden doen,
dan zitten ze nog altijd met het probleem dat hun alfabet afhankelijk is van
de input database, want ze moeten verschillende symbolen voorzien voor elk
tupel ID.

Enkele onderzoekers hebben ook specifiek onderzoek verricht naar bio-
moleculaire databases om DNA in op te slaan en te ondervragen [74]. DNA
sequenties kunnen uit zo een database worden opgehaald en direct gebruikt
worden in een proefbuis. Voor biologen lijkt dit een interessant principe.
Biologen moeten nu DNA sequenties (of andere chemische structuren) se-
quencen en opslaan als een string in een traditionele database. Als ze een
DNA sequentie achteraf opnieuw willen gebruiken, moeten ze deze eerst op-
zoeken in hun database en dan de sequentie synthetiseren. Als ze echter een
DNA database in DNA hebben, kunnen ze de database met DNA ondervra-
gen en direct verder werken met het resultaat. Zo een database hoeft echter
geen volledige relationele database te zijn. Over het algemeen zal er toch
maar één attribuut aanwezig zijn. Dit type van database stelt ook andere
uitdagingen dan relationele databases: hoe worden operaties gedefinieerd als
de sequenties die de structuur van de database representeren ook in de data
kunnen voorkomen?
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5.3 Welk model?

Laten we eerst even recapituleren. Adleman werkte rechtstreeks met DNA
en zat alleen met het Hamiltoniaanse pad in zijn hoofd. Zijn oplossing werkt
goed in die setting, en is te generaliseren tot een oplossingsmethode voor NP-
Complete problemen. Aangezien de ruimtecomplexiteit van de relationele
algebra binnen de klasse LOGSPACE valt, en deze klasse een deel vormt
van P en dus ook NP, zou het mogelijk moeten zijn om met het Algemene
Adleman model een database te implementeren. Maar aangezien dit model
vooral gericht is op het oplossen van NP-Complete problemen door in paral-
lel op alle oplossingen te werken, lijkt het ons niet zo een goed idee om dit
model verder te gebruiken. Vervolgens hebben we in hoofdstuk 3 gekeken
naar modellen die Turing-Compleet zijn. We zouden één van de twee con-
structieve modellen kunnen gebruiken om de Turing machines te simuleren
die de verschillende relationele algebra operatoren implementeren. Dit is
echter een omweg, omdat we dan eerst een database moeten representeren
in een TM en vervolgens die TM moeten representeren in DNA. Tot slot
hebben we ook het PAM en RDNA model van Reif bestudeerd in hoofd-
stuk 3. Het RDNA model lijkt een goede basis om van te vertrekken. In de
volgende sectie definiëren we ons eigen abstract model voor DNA computing
en tonen aan dat het mogelijk is om de relationele algebra (RA) operatoren
te implementeren in dat model.

5.4 Voorbereiding

In deze sectie introduceren we aantal aannames en definities die de basis
vormen van ons model. Eerst en vooral specificeren we het alfabet waarmee
we zullen werken. Daarna definiëren we het concept complex. De definitie
verschilt wat van Reif’s definitie van complex, maar is in grote lijnen het-
zelfde. Een complex is een abstractie van DNA moleculen, zodat we op een
rigoureuze manier de operaties van ons model kunnen definiëren.

5.4.1 Het Alfabet

We starten het definiëren van het alfabet dat we gaan gebruiken in ons
model.

Veronderstelling 5.1 (Alfabet). We postuleren een eindig alfabet Σ =
Σ1 ∪ Σ2, dat bestaat uit twee deelalfabetten Σ1 en Σ2 van gelijke grootte.
Beide deelalfabetten hebben een grootte m en zijn disjunct: Σ1 ∩ Σ2 = ∅.
Veronderstelling 5.2 (Complement). We veronderstellen dat er een bijec-
tie bestaat tussen de twee deelalfabetten Σ1 en Σ2:

complementation : Σ1 → Σ2
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Net zoals Reif veronderstellen we dat het alfabet bestaat uit twee delen
en dat er voor elk symbool in het ene deel een complementair symbool
bestaat in het andere deel. De symbolen van één deelalfabet vormen een
code, het andere deelalfabet is het complement van die code. We voeren nu
notatie in, om de mapping tussen beide alfabetten gemakkelijker te kunnen
aanduiden.

Notatie 5.1. Zij σ ∈ Σ een alfabet symbool, dan schrijven we het comple-
ment (of het inverse complement) van σ als σ:

σ =
{

complementation(σ) als σ ∈ Σ1

complementation−1(σ) als σ ∈ Σ2

Veronderstelling 5.3. We veronderstellen dat er in één woordstructuur
nooit symbolen van Σ1 en Σ2 voorkomen. Als een woordstructuur symbolen
uit beide delen zou bevatten, kan de DNA sequentie met zichzelf hybridiseren.
Dat willen we vermijden, dus moet elke woordstructuur van een representatie
één van de twee alfabetten kiezen.

5.4.2 Complexen

Nu we een alfabet hebben gedefinieerd, kunnen we de notie van complex
definiëren. We beginnen met de definitie van een pre-complex van waaruit
we een bepaalde subset van pre-complexen kunnen bepalen, namelijk de pre-
complexen die echt kunnen voorkomen in een proefbuis. Deze deelklasse van
pre-complexen noemen we de complexen. Voor we de notie van pre-complex
kunnen definiëren, moeten we definiëren wat we bedoelen met een matching.
Een matching vormt de basis van de veralgemening van Watson-Crick com-
plementariteit. Voor een verzameling V , noteren we de verzameling van
ongeordende paren over V door [V ]2.

Definitie 5.1 (Matching). Zij V een eindige verzameling. Een matching
M ⊆ [V ]2 is een verzameling ongeordende paren over V waarbij elk element
van V in hoogstens één paar voorkomt.

Definitie 5.2 (Pre-complex). Een pre-complex is een 4-tupel (V,E,A, labeling)
zodat:

• V een eindige verzameling van knopen is,

• E ⊆ V × V een verzameling van gerichte bogen is over V ,

• A is een matching over V en

• labeling : V → Σ is een labelingsfunctie die aan elke knoop een alfabet
symbool toekent.

112



5.4 Voorbereiding

We eisen tot slot ook dat voor alle ongeordende paren (x, y) ∈ A geldt
dat labeling(x) = labeling(y). Dus de ongeordende paren van de matching
zijn gelabeld met complementaire alfabet symbolen. Zodoende modelleert de
matching A Watson-Crick complementariteit.

Merk ook op dat we ongeordende paren ook kunnen beschouwen als on-
gerichte bogen. We kunnen een pre-complex dus afbeelden als een graaf met
als knopen V , gerichte bogen volgens E, ongerichte bogen volgens A en een
labeling van de knopen volgens de functie labeling.

We kunnen een pre-complex ook beschouwen als bestaande uit verschil-
lende deel pre-complexen. Elk van de delen bestaat uit een aantal maximale
simpele paden die “samenhangen”. Met samenhangen bedoelen we dat elk
paar van simpele paden met elkaar verbonden is via matchings met tussen-
liggende paden. We zetten deze intüıtie om in een aantal definities. Eerst
en vooral definiëren we een partiële subsumptie relatie op de pre-complexen.
Ten tweede definiëren we een verbondenheidseigenschap op pre-complexen.
Deze twee definities leiden tot de definitie van maximale verbonden deel
pre-complexen, een verzameling van de grootst mogelijke delen van een pre-
complex die verbonden zijn. De verbonden delen van een pre-complex ko-
men intüıtief overeen met een verzameling DNA sequenties die rechtstreeks
of onrechtstreeks via hybridisaties verbonden zijn.

Definitie 5.3 (Subsumptie). Een pre-complex c = (Vc, Ec, Ac, labelingc) is
een onderdeel van een pre-complex d = (Vd, Ed, Ad, labelingd), genoteerd c ⊆
d als de volgende voorwaarden voldaan zijn:

Vc ⊆ Vd (5.1)
(∀v1, v2 ∈ Vc) ((v1, v2) ∈ Ed ⇔ (v1, v2) ∈ Ec) (5.2)
(∀v1, v2 ∈ Vc) ((v1, v2) ∈ Ad ⇔ (v1, v2) ∈ Ac) (5.3)

(∀v ∈ Vc)labelingc(v) = labelingd(v) (5.4)

Definitie 5.4 (Verbondenheid). Zij c = (V,E,A, labeling) een pre-complex
en zij MSP de verzameling van alle maximale simpele paden in de graaf
G(V,E). Merk op dat de verzameling van maximale simpele paden overeen-
komt met de DNA sequenties in het pre-complex.

De volgende formule definieert of twee paden p, q ∈ MSP verbonden zijn
onder het pre-complex c:

ψc(p, q) ≡ (∃x ∈ p)(∃y ∈ q)(x, y) ∈ A (5.5)

Een pre-complex c is verbonden als er voor elk paar paden p, q ∈ MSP
een serie van paden p0, p1, . . . , pr bestaat zodat de volgende drie voorwaarden
voldaan zijn:

1. p0 = p,
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σ4

σ1 σ2 σ3 σ4

σ1 σ2 σ3

Figuur 5.1: Een afbeelding van een pre-complex bestaande uit twee sequen-
ties σ1σ2σ3σ4 en σ4σ3σ2σ1. De twee sequenties vormen een perfecte duplex.

σ1σ1

Figuur 5.2: Een pre-complex kan ook een fysisch onmogelijke hybridisatie
voorstellen.

2. ψc(pi, pi+1) geldt voor i = 0, . . . , r − 1 en

3. pr = q.

Definitie 5.5 (Maximale verbonden pre-complexen). Zij c = (V,E,A, labeling)
een pre-complex. We definiëren de verzameling van de maximale verbonden
pre-complexen in c, genoteerd maxconnect(c), als een verzameling van pre-
complexen die voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. (∀d ∈ maxconnect(c)) (¬(∃d′ ⊆ c)d ⊆ d′) en

2. elk pre-complex in maxconnect(c) is verbonden.

In figuur 5.1 is een pre-complex weergegeven die een abstractie vormt
van een perfecte duplex tussen twee sequenties. In dit geval is er een mooie
overeenkomst tussen de realiteit en de abstractie. Maar in figuur 5.2 zien
we een pre-complex dat fysisch onmogelijk is in de realiteit. De definitie van
pre-complex laat te veel toe om een goed model voor DNA te zijn. Daarom
gaan we een subklasse van de pre-complexen afbakenen.

Veronderstelling 5.4. We veronderstellen het bestaan van de booleaanse
functie feasible op pre-complexen, die true teruggeeft als de secundaire
structuren, gespecificeerd door de graaf van het gegeven pre-complex, fysisch
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mogelijk zijn. Als er een secundaire structuur tussen zit die niet fysisch
mogelijk is geeft de functie false terug. Deze functie kan gëımplementeerd
worden met de modellen en algoritmes die besproken zijn in hoofdstuk 4.

Definitie 5.6 (Complex). Een complex is een pre-complex waar de boole-
aanse functie feasible true op antwoordt.

Vanaf nu werken we altijd met complexen. Merk ook op dat als c een
complex is, de verzameling maxconnect(c) een verzameling van complexen
is.

5.5 Operaties op Complexen

Een complex is de abstractie van een proefbuis en in deze sectie definiëren
we een aantal operaties op complexen. Deze operaties zijn abstracties van de
operaties die we kunnen uitvoeren in een lab. Op het einde van dit hoofdstuk
bekijken we hoe we deze abstracte operaties juist kunnen implementeren met
DNA.

Definitie 5.7 (Legen). Gegeven een complex (V,E,A, labeling), geeft het
legen van het complex een nieuw complex:

empty(c) = (∅, ∅, ∅, ∅)
Definitie 5.8 (Unie). Stel dat we twee complexen c = (V ′, E′, A′, labeling ′)
en d = (V ′′, E′′, A′′, labeling ′′) hebben, zonder verlies van algemeenheid ver-
onderstellen we dat V ′∩V ′′ = ∅, de unie van c en d levert een nieuw complex
op:

union(c, d) = (V ′ ∪ V ′′, E′ ∪ E′′, A′ ∪A′′, labeling ′ ∪ labeling ′′) (5.6)

Definitie 5.9 (Kopie). Gegeven een complex (V,E,A, labeling), het ko-
piëren van dit complex geeft een nieuw complex als resultaat:

copy((V,E,A, labeling)) = (V,E,A, labeling) (5.7)

Definitie 5.10 (Separatie). Gegeven een complex c = (V,E,A, labeling)
en een niet-lege woordstructuur w van lengte n over Σ dat we de primer
noemen. De separatie van c op w geeft twee nieuwe complexen als resultaat:

separate(c, w) = (c+, c−) (5.8)

c+ =
⋃
{(Vd, Ed, Ad, labelingd) ∈ maxconnect(c) |

(∃v1, . . . vn ∈ Vd)(v1, v2) ∈ Ed ∧ . . . ∧ (vn−1, vn) ∈ Ed
∧(¬(∃v′1)(v1, v

′
1) ∈ Ad) ∧ . . . ∧ (¬(∃v′n)(vn, v′n) ∈ Ad)

∧labelingd(v1) = w[1] ∧ . . . ∧ labelingd(vn) = w[n]}(5.9)

c− =
⋃

(maxconnect(c) \ c+) (5.10)
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Definitie 5.11 (Selectie). Gegeven een complex c en een natuurlijk getal l,
geeft de selectie van c op lengte l als resultaat twee nieuwe complexen:

select(c, l) = (c+, c−) (5.11)

c+ =
⋃
{(V,E,A, labeling) ∈ maxconnect(c) | |V | = l} (5.12)

c− =
⋃
{(V,E,A, labeling) ∈ maxconnect(c) | |V | 6= l} (5.13)

Definitie 5.12 (Knippunt). Een knippunt is een 3-tupel (σ, n, d), zodat σ ∈
Σ een alfabet symbool is, n ∈ {before, after} geeft aan of we voor of achter
het symbool knippen en d ∈ {true, false} geeft aan of er geknipt wordt als
het complex double-stranded is (true) of single-stranded is (false).

Definitie 5.13 (Knip). Gegeven een complex c = (V,E,A, labeling) en een
knippunt s = (σ, n, d), definiëren we vier formules die waar zijn als we mogen
knippen tussen de twee gegeven knopen:

φafter ,false(v, v′) ≡ (v, v′) ∈ E ∧ labeling(v) = σ

∧¬(∃u ∈ V )(v, u) ∈ A ∨ (v′, u) ∈ A (5.14)
φbefore,false(v, v′) ≡ (v, v′) ∈ E ∧ labeling(v′) = σ

∧¬(∃u ∈ V )(v, u) ∈ A ∨ (v′, u) ∈ A (5.15)
φafter ,true(v, v′) ≡ (v, v′) ∈ E ∧ labeling(v) = σ

∧(∃(u′, u) ∈ E)(v, u) ∈ A ∧ (v′, u′) ∈ A (5.16)
φbefore,true(v, v′) ≡ (v, v) ∈ E ∧ labeling(v′) = σ

∧(∃(u, u′) ∈ E)(v, u) ∈ A ∧ (v′, u′) ∈ A (5.17)

Gebruikmakend van de vier formules kunnen we nu definiëren dat het
knippen van c op s een nieuw complex als resultaat heeft:

cleave(c, s) = (V,E \ {(v, v′) | φn,d(v, v′)}, A, labeling) (5.18)

Definitie 5.14 (Hybridisatie). Gegeven een complex c = (V,E,A, labeling),
geeft het hybridiseren van het complex een nieuw complex als resultaat:

hybridize(c) =
⋃
{(V,E,A′, labeling) | A ⊆ A′ ∧

feasible((V,E,A′, labeling)) = true ∧
(∀A′′ ⊇ A′)feasible((V,E,A′′, labeling)) = false}(5.19)

Definitie 5.15 (Denaturatie). Gegeven een complex c = (V,E,A, labeling),
geeft het denatureren van het complex een nieuw complex terug:

denature(c) = (V,E, ∅, labeling) (5.20)
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Elk symbool heeft een “stop-variant”, die kan gebruikt worden om po-
lymerase te stoppen. We noteren de stop-variant van σ ∈ Σ als |σ, en
gebruiken het predikaat stop(σ), gedefinieerd over de symbolen van Σ om
na te gaan of een bepaald label een stop-variant is of niet.

Definitie 5.16 (Uitbreiden). Gegeven een complex (V,E,A, labeling), de-
finiëren we de formule χc(u, v) die waar is wanneer na knoop u een nieu-
we knoop kan ingevoegd worden, met als label labeling(v), die gematcht is
op knoop v. Vervolgens maken we een verzameling die alle koppels van
uitbreidingsposities, upos(c), bevat. Om het complex uit te breiden, defi-
niëren we V new als een verzameling van |upos(c)| nieuwe knopen. Voor elke
uitbreidingspositie is er een nieuwe knoop, dus definiëren we een bijectie
f : upos(c)→ V new, die deze link legt.

χc(u, v) ≡ ¬stop(u) ∧ (∃v′ ∈ V )(u, v′) ∈ A ∧ (v, v′) ∈ E ∧
¬(∃u′ ∈ V )(u, u′) ∈ E (5.21)

upos(c) = {(u, v) | χc(u, v)} (5.22)
extend(c) = (V ∪ V new,

E ∪ {(u, f((u, v))) | (u, v) ∈ upos(c)},
A ∪ {(f((u, v)), v) | (u, v) ∈ upos(c)},
labeling ∪ {(f((u, v)), labeling(v)) | (u, v) ∈ upos(c)}(5.23)

Definitie 5.17 (Polymerase). Gegeven een complex c, berekent de operatie
polymerase(c) de fixpoint van extend(c).

Definitie 5.18 (Ligase). Gegeven een complex c = (V,E,A, labeling), geeft
het ligeren van het complex een nieuw complex als resultaat:

ligase(c) = (V,E ∪ {(u, v)|u, v ∈ V ∧ κ(u, v)}, A, labeling) (5.24)
κ(u, v) ≡ (∃u′, v′ ∈ V )(u, u′) ∈ A ∧ (v, v′) ∈ A ∧ (v′, u′) ∈ E(5.25)

Definitie 5.19 (Complement). Gegeven een complex c = (V,E,A, labeling),
waarbij A = ∅, geeft het complementeren van het complex een nieuw complex
als resultaat:

complement(c) = (V, {(v, u) | (u, v) ∈ E}, A,
{(u, σ) | u ∈ V ∧ labeling(u) = σ}) (5.26)

We hebben nu 11 operaties op complexen gedefinieerd. We kunnen ons
afvragen of de verzameling van complexen wel gesloten is onder deze opera-
ties? Wij vermoeden van wel, alleen is het moeilijk te bewijzen, aangezien we
de feasible functie als een blackbox hebben gedefinieerd. Er is dus zeker
nood aan een betere definitie van complex, waaruit we wel kunnen bewijzen
of de complexen gesloten zijn of niet onder de gedefinieerde operaties. In de

117



5. DNA Programmeertalen en Relationele Databases

literatuur hebben we echter geen betere definitie gevonden. We weten wel
dat Reif momenteel bezig is met het ontwikkelen van een formele semantiek
van de manipulatie van nuclëıne zuren nanostructeren, waar de secundai-
re structuur van DNA ook onder valt. Hij heeft ons uitgenodigd voor een
samenwerking rond een paper over deze materie.

5.6 Relationele Databases

We hebben een model voor een DNA computer gedefinieerd in de vorige sec-
tie. Vooraleer we kunnen overgaan tot het implementeren van de relationele
algebra in ons model, moeten we relationele databases kunnen voorstellen.
In deze sectie introduceren we een representatie voor relationele databases.

We beginnen met het alfabet Σ te definiëren. Herinner dat Σ bestaat uit
twee delen Σ1 en Σ2. We definiëren nu alleen de symbolen van Σ1, omdat de
symbolen van Σ2 het Watson-Crick complement zijn van de symbolen van
Σ1. Het alfabet Σ1 bestaat uit vijf delen:

Σ1 = Π ∪ Φ ∪ Γ ∪ U ∪ V
De vijf deelalfabetten zijn uiteraard disjunct en hebben de volgende be-

tekenis:

1. Π is een eindige verzameling van symbolen, die we gebruiken om de
attribuutwaarden te encoderen.

2. Φ = {φ1, . . . , φ`} is een verzameling van ` markers. De markers worden
gebruikt om de posities van symbolen aan te duiden in een attribuut-
waarde. We kunnen de concatenatie van een marker met een symbool
uit Π beschouwen als een positionele variant van het symbool. Het
natuurlijk getal ` speelt een belangrijke rol in de constructie van een
programmeertaal, hier komen we laten nog op terug.

3. Γ = {#1,#2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#9} is een verzameling van schei-
dingstekens. We gebruiken scheidingstekens om de verschillende delen
van tupels van elkaar af te scheiden. De enige plaats waar we zul-
len knippen in de representatie van een relationele database is voor
of achter bepaalde scheidingstekens. Het achtste scheidingsteken, #8,
gebruiken we om een complex circulair te maken.

4. U is een eindige verzameling van representatiesymbolen voor attribuut-
namen.

5. V is een eindige verzameling van representatiesymbolen voor relatie-
namen.

We hebben 7 knippunten nodig om relationele databases te implemente-
ren in ons model:
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1. (#1, before, true),

2. (#2, after , true),

3. (#3, before, true),

4. (#4, before, true),

5. (#6, before, true),

6. (#8, before, true), en

7. (#9, after , true).

Nu we de noodzakelijk symbolen gedefinieerd hebben, kunnen we een
context-vrije grammatica over Σ opstellen die specificeert hoe een relatie
instantie wordt geëncodeerd.

relation ::= tuple+

tuple ::= relationname1 pair+ relationname2
relationname1 ::= #1name#2

relationname2 ::= #6name#7

name ::= V
pair ::= #3attribute#4value#5

attribute ::= U
value ::= φ1Π . . . φ`Π

We encoderen een relatie instantie tupel per tupel. Voor- en achteraan
elk tupel vermelden we de relatienaam, dat maakt het gemakkelijker om het
product te implementeren. De waarde van het natuurlijke getal ` speelt hier
een belangrijke rol, want die waarde bepaalt hoe lang de attribuutwaarden
zijn. Merk ook op dat de waarde van ` afhankelijk is van de grootte van
de database instantie waarmee we werken. Voor kleine databases volstaat
een relatief kleine waarde voor `, want we moeten maar een beperkt aan-
tal waarden voorstellen. Voor grote database instanties zal ` meer ruimte
moeten bieden in de attribuutwaarden.

We kunnen de parameter ` ook als een negatief punt zien. Door ` vast te
leggen, beperken we het aantal mogelijke waarden dat kan worden voorge-
steld. Maar anderzijds, database systemen op traditionele computers beper-
ken de grootte van de attribuutwaarde ook. Herinner ook uit het hoofdstuk
over DNA codes, dat we relatief grote codes kunnen ontwerpen, bijvoorbeeld
de verzameling tandemwoorden van Shortreed et al. [90].

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe een relationele database
geëncodeerd kan worden. Stel dat we een database instantie d hebben over
het databaseschema D = (R(A,B,C), S(B,C)). De relatie instanties zijn
weergegeven in tabel 5.1. Stel dat we ` = 3 kiezen en dat we Π = {π1, π2}
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A B C
1 1 1
1 2 3
3 1 2

B C
1 2
2 3
3 3

(a) (b)

Tabel 5.1: (a) De relatie instantie r over relatieschema R(A,B,C). (b) De
relatie instantie s over relatieschema S(B,C).

#1R#2#3A#4φ1π1φ2π1φ3π1#5#3B#4φ1π1φ2π1φ3π1#5#3C#4φ1π1φ2π1φ3π1#5#6R#7

#1R#2#3A#4φ1π1φ2π1φ3π1#5#3B#4φ1π1φ2π1φ3π2#5#3C#4φ1π1φ2π2φ3π1#5#6R#7

#1R#2#3A#4φ1π1φ2π1φ3π1#5#3B#4φ1π1φ2π2φ3π1#5#3C#4φ1π1φ2π1φ3π2#5#6R#7

(a)
#1S#2#3B#4φ1π1φ2π1φ3π1#5#3C#4φ1π1φ2π1φ3π2#5#6S#7

#1S#2#3B#4φ1π1φ2π1φ3π2#5#3C#4φ1π1φ2π2φ3π1#5#6S#7

#1S#2#3B#4φ1π1φ2π2φ3π1#5#3C#4φ1π1φ2π2φ3π1#5#6S#7

(b)

Tabel 5.2: (a) De encodering van r. (b) De encodering van s.

kiezen. We hebben dus drie markers, wat betekent dat elke attribuutwaarde
bestaat uit drie symbolen. Omdat Π binair is, kunnen we 8 verschillende
attribuutwaarden voorstellen. Voor de eenvoud gebruiken we de volgende
encodering:

• 1→ φ1π1φ2π1φ3π1

• 2→ φ1π1φ2π1φ3π2

• 3→ φ1π1φ2π2φ3π1

Verder hebben we nog U = {A,B,C} en V = {R,S} en daarmee is
het alfabet compleet! In tabel 5.2 zijn de encodering van de verschillende
tupels opgenomen. We veronderstellen dat elke relatie instantie in zijn eigen
complex (= proefbuis) zit aan het begin van een programma.

5.7 Programmeertaal

We hebben 11 operaties gedefinieerd op complexen en een encodering voor-
gesteld om database instanties over willekeurige database schema’s te re-
presenteren. In die representatie komt ook de parameter ` voor. Uiteraard
willen we programma’s schrijven die algemeen zijn. Het zou redelijk onhan-
dig zijn als we voor elke waarde van ` de implementatie van de relationele
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algebra operatoren zouden moeten aanpassen. We willen een zekere vorm
van uniformiteit bereiken voor onze implementaties. Daarom introduceren
we een programmeertaal met als basisoperatie de 11 operaties op complexen,
uitgebreid met een foreach-statement en variabelen voor de leesbaarheid.
We laten twee types van variabelen toe: de countervariabelen en de com-
plexvariabelen. Een countervariabele kan als waarde een natuurlijk getal
aannemen tussen 1 en ` en kan alleen maar gëıntroduceerd worden door een
foreach-statement. Counter variabelen worden gebruikt in counterexpres-
sies. Een counterexpressie is een aritmetische expressie die opgebouwd is
uit natuurlijke getallen en countervariabelen. Een complexvariabele is een
naam voor een complex en een complex is de abstractie van een proefbuis.
Sommige complexvariabelen worden als inputvariabelen bestempeld. De-
ze complexen bevatten de input van een programma. Eén complexvariabele
wordt aangeduid als outputvariabele. De outputvariabele bevat het resultaat
van een programma.

Programma’s geschreven in de voorgestelde programmeertaal kunnen in
het lab uitgevoerd worden door mensen, die het programma gebruiken als
instructie, of nog beter de programma’s zouden kunnen uitgevoerd worden
door een robotarm. Counter variabelen worden dan intern in de chip van
de robotarm bijgehouden, complexvariabelen komen overeen met posities in
een tweedimensionaal rooster waarin proefbuizen staan.

Voor we de programmeertaal definiëren, hebben we nog extra notatie no-
dig. We gaan regelmatig nieuwe woorden moeten kunnen introduceren in een
complex, maar geen enkele van de 11 operaties die we hebben gedefinieerd
kan iets volledig nieuws introduceren in een complex. Daarom introduce-
ren we de woordcomplexen. Waarom mogen we direct het woordcomplex
gebruiken? Omdat een lege secundaire structuur altijd kan voorkomen, zij
het misschien alleen bij hoge temperaturen.

Definitie 5.20 (Woordcomplex). Zij w = (Pos, <, λ) een niet-lege woord-
structuur over het alfabet Σ1 (of Σ2) van lengte |Pos| = n. Uit de woord-
structuur w construeren we een woordcomplex, dat we noteren als:

C(w) = (V,E,A, labeling)

De verzameling V bestaat uit n knopen. We kiezen een bijectie f : Pos → V
tussen de posities van de woordstructuur en de knopen van het woordcomplex.
Nu kunnen we E, A en labeling definiëren als:

• E = {(f(w[i]), f(w[i+ 1])) | 1 ≤ i < n},

• A = ∅ en

• labeling = {(f(w[i]), w[i]) | 1 ≤ i ≤ n}.
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Een woordcomplex bestaat dus eigenlijk uit één enkel simpel pad, zonder
matchings. Dit is een abstractie van één enkele DNA sequentie. Doordat
de symbolen van Σ een code vormen, mogen we veronderstellen dat het
woordcomplex geen bindingen zal aangaan met zichzelf. Daarom dat A de
lege verzameling is.

Definitie 5.21 (Programming Language). Het volgende diagram specificeert
de syntaxis van onze programmeertaal, waarbij x, y, y1 en y2 complexvaria-
belen zijn, w ∈ Σ+, s een knippunt is, i een countervariabele is en m een
natuurlijk getal is.

program ::= compound statement
compound statement ::= begin statement+ end
statement ::= assignment statement

| foreach statement
assigment statement ::= x := C(w)

| x := empty(y)
| x := union(y1, y2)
| x := copy(y)
| (x, y) := separate(y, w)
| (x, y) := select(y,m)
| x := cleave(y, s)
| x := hybridize(x)
| x := denature(x)
| x := polymerase(x)
| x := ligase(x)
| x := complement(x)

foreach statement ::= foreach i do compound statement

Het is belangrijk dat we de verzameling van vrije countervariabelen in het
oog houden. Een countervariabele is vrij als deze niet gebonden is door een
foreach statement. De verzameling van vrije countervariabelen in een toe-
kenning is de verzameling van alle countervariabelen die worden gebruikt
in counterexpressies in de toekenning. De verzameling van vrije counter-
variabelen van een compound statement is de unie van de verzamelingen
vrije countervariabelen van de statements die vervat zitten in de compound
statement. Een foreach statement elimineert de countervariabele die het
introduceert uit de verzameling van vrije countervariabelen van de omvatte
compound statement.

Een programma heeft een lege verzameling van vrije countervariabelen!
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5.8 Handige Technieken

We hebben een representatie voor relationele database instanties voorgesteld
in ons model en we hebben een programmeertaal gedefinieerd. Nu kunnen we
een relationele database implementeren! Maar voor we beginnen bespreken
we twee technieken die frequent gebruikt worden in de implementatie.

5.8.1 Circularizatie

Het circularizeren van een woordcomplex is een techniek die ook werd toe-
gepast door Reif om de PA-Match operatie te implementeren in zijn RDNA
model. Als we een stukje uit een representatie willen knippen, bv. bij een
projectie, dan kunnen we niet zomaar in de representatie beginnen knippen,
want dan zouden alle tupels in twee breken en is het voor ons onmogelijk
om de juiste stukken terug bij elkaar te krijgen. Als we een tupel in een
cirkel plooien echter, zorgt één keer knippen er niet meer voor dat het tupel
in twee stukken valt.

Algoritme 4 bevat de code om de tupels van een relatie instantie r over
een relatieschema R om te vormen tot cirkels. We gebruiken de notatie x
:= circularize(x) om aan te duiden dat de gegeven code wordt toegepast
op de complexvariabele x. Bekijk het als een soort functie.

Een aantal stappen van het algoritme zijn schematisch weergegeven in
figuur 5.3. Het algoritme begint met het complex te denatureren. Dit be-
tekent dat het complex x nu bestaat uit een unie van woordcomplexen.
Vervolgens voegen we de “sticky bridge” C(#7#8#1) toe, zoals weergege-
ven in figuur 5.3 (a). Deze sticky bridge neemt bij wijze van spreken de
twee uiteinden van een tupel vast en brengt ze samen, zoals gëıllustreerd
in figuur 5.3 (b). Merk op dat de sticky bridge kan hybridiseren op meer-
dere tupels. Zulke mishybridisaties worden geëlimineerd op het einde van
het algoritme door een selectie uit te voeren. Alleen de tupels waarvan het
begin en einde bij elkaar zij gebracht, kunnen de juiste lengte hebben, om-
dat we alleen bij die verbonden complexen een symbool kunnen bijvoegen
d.m.v. polymerase. Inderdaad, eens de sticky bridge het begin en einde van
een tupel heeft samengebracht, kunnen we via polymerase het symbool #8

invoegen. We ligeren dit symbool tot slot vast in het tupel. Door dan nog
te denatureren en te selecteren op de lengte van de gecircularizeerde tupels,
houden we een complex over waarin alle tupels gecircularizeerd zijn.

5.8.2 Blokkeren

We kunnen in een algoritme gemakkelijk last krijgen van hybridisaties die
voor ons doel nutteloos zijn. We gebruiken een techniek, die we blokkeren
noemen om dit probleem aan te pakken. De essentie van blokkeren is dat we
alleen de gewilde hybridisaties mogelijk maken, door alle mogelijke posities
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Algorithm 4 Een functie om de onderdelen van de complexvariabele x te
circularizeren. Deze code wordt aangeroepen met circularize(x).
1: input complex x;
2: output complex x;
3: begin
4: x := denature(x)
5: y := C(#7#8#1)
6: x := union(x, y)
7: x := hybridize(x)
8: x := polymerase(x)
9: x := ligate(x)

10: x := denature(x)
11: (x, y) := select( x, 2× 3 + 1 + (`+ 4)× |R| )
12: end

(b)

...

...

(a)

R

#1

R

#2

#5

#6

#7

#7#8#1

#3

RR#1 #2 #3 #5 #6 #7

#7 #8 #1

Figuur 5.3: (a) Een deel van het complex x juist nadat lijn 6 van de co-
de is uitgevoerd. Het bovenste woordcomplex is een tupel, het onderste
woordcomplex is de sticky bridge. (b) Is een voorbeeld van een tupel dat
gecircularizeerd zal worden. Het buitenste pad zal in de volgende stappen
worden dicht gemaakt door polymerase en ligase. (b) en (c) zijn twee ver-
schillende mogelijk hybridisaties. Er zijn nog veel andere mogelijkheden voor
hybridisaties.
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voor mishybridisaties double-stranded te maken. We blokkeren m.a.w. de
mishybridisaties. Hoe de blokkering wordt opgezet verschilt van situatie tot
situatie. Blokkeren is ook bijzonder handig om foutieve separaties tegen te
gaan. In sectie 5.10 zullen we zien dat separatie eigenlijk gebruik maakt van
hybridisatie en dus ook onderhevig is aan mishybridisaties.

Mishybridisaties tussen twee tupels zijn echter een moeilijker probleem,
en kunnen niet in dit model worden opgelost. We komen hierop terug in
sectie 5.10.

5.9 Relationele Algebra

We hebben een representatie voor de data van een relationele database,
maar een relationele database bestaat uit meer dan alleen maar data. Een
relationele database laat ons toe om de data in de database te ondervragen.
Eén van de standaardtalen voor het ondervragen van een database is de
relationele algebra (RA). Om de implementatie van relationele databases
compleet te maken, implementeren we de zes relationele algebra operaties
in ons model, op de datarepresentatie. De zes relationele algebra operaties
zijn:

1. Unie: de unie van twee relaties r en s over éénzelfde relatieschema is
gelijk aan de set-theoretische unie en wordt genoteerd als r ∪ s.

2. Verschil : het verschil van twee relaties r en s over éénzelfde relatie-
schema, is gelijk aan het set-theoretisch verschil en wordt genoteerd
als r − s.

3. Cartesisch product : Gegeven twee relaties r en s over disjuncte re-
latieschema’s, dan is het cartesisch product van beide gelijk aan de
relatie:

r × s = {tr ∪ ts | tr ∈ r, ts ∈ s}

4. Projectie: Gegeven een relatie r over het relatieschema R en een at-
tribuut A ∈ R, dan geeft de projectie van r op R \ {A} is gelijk aan

πA(r) = {t|R\{A} | t ∈ r}

Met t|R\{A} bedoelen we het tupel t beperkt tot R \ {A}.
5. Selectie: De selectie operator bestaat in twee varianten:

(a) Gegeven een relatie r over R, een attribuut A ∈ R en een do-
meinwaarde a, dan is de selectie operator gelijk aan

σA=a(r) = {t ∈ r | t(A) = a}
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(b) Gegeven een relatie r over R en twee attributen A,B ∈ R, dan is
de selectie operator gelijk aan

σA=B(r) = {t ∈ r | t(A) = t(B)}

6. Hernoeming : De hernoeming operator bestaat ook uit twee varianten:

(a) Zij R een relatieschema, zij A ∈ R en zij B een attribuut niet
in R. Als t een tupel is over R, dan is het tupel ρA→B(t) over
R−{A} ∪ {B} gedefinieerd zodat ρA→B(t)(X) = t(X) voor X ∈
R− {A} en ρA→B(t)(B) = t(A).
Gegeven een relatie r over R, een attribuut A ∈ R en een at-
tribuut B /∈ R, dan is de hernoeming van A naar B in r gelijk
aan

ρA→B(r) = {ρA→B(t) | t ∈ r}
(b) Zij R en S twee relatieschema’s die dezelfde attributen bevatten,

m.a.w. van dezelfde soort zijn. Het veranderen van het relatie-
schema van een relatie r van R naar S, verandert niets aan de
tupels, maar wel aan de naam van de relatie. We noteren deze
operatie met ρR→S(r).

In de volgende deelsectie beschrijven we voor elke RA operatoren een
algoritme dat de operator implementeert. We gaan ervan uit dat elke relatie
in een apart complex is opgeslagen en dat een relatie-complex gedenatureerd
is. De implementaties van de RA operatoren zorgen ervoor dat hun resultaat
ook altijd gedenatureerd is.

5.9.1 Unie

De gemakkelijkste operator om te implementeren is de unie van twee relaties
r en s over hetzelfde relatieschema. We nemen aan dat attributen in dezelfde
volgorde staan in beide relaties. We veronderstellen dat de representatie
van relatie r is opgeslagen in complexvariabele x en dat de representatie van
relatie s is opgeslagen in complexvariabele y. Algoritme 5 implementeert
r ∪ s.
Algorithm 5 Implementatie van de RA unie operator. De representaties
van de twee relaties worden aangeleverd in de complexen x en y.
1: input complex x, y
2: output complex z
3: begin
4: z := union(x, y)
5: end
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5.9.2 Verschil

Om de verschil-operator te implementeren, veronderstellen we weer dat de
relaties r en s over de relatieschema’s R en S. Beide relatieschema’s moeten
die dezelfde attributen bevatten en die attributen moeten in dezelfde volg-
orde staan. De representatie van relatie r wordt aangeleverd in complexva-
riabele x en de representatie van s zit in complexvariabele y. Algoritme 6
toont de implementatie van r − s. Het idee achter het algoritme is relatief
simpel. In regel 4 hernoemen we relatie s van het relatieschema S naar het
relatieschema R, we veranderen dus de naam van de relatie. Dit komt er in
de complexen op neer dat we de stukjes #1S#2 en #6S#7 aan het begin en
het einde van elk tupel vervangen door #1R#2 respectievelijk #6R#7. Om
dit te doen gebruiken we het algoritme voor het uitvoeren van een hernoe-
ming. Dan volgt de crux van het algoritme. Als we het verschil van twee
relaties berekenen, willen we de tupels overhouden die wel in r voorkomen
en niet in s. We hebben de tupels van s nu hernoemd naar het relatiesche-
ma R. Door het complement te nemen van de tupels in s, kunnen we alle
tupels van r die ook in s voorkomen blokkeren door gebruik te maken van
complementariteit. De niet-geblokkeerde tupels zijn nog bereikbaar voor de
separatie operatie op complexen.

Algorithm 6 Implementatie van de RA operator verschil. De representaties
van de twee relaties worden aangeleverd in de complexen x en y.
1: input complex x, y;
2: output complex z;
3: begin
4: a := copy(x)
5: b := copy(y)
6: b := rename(b, S, R)
7: b := complement(b)
8: a := union(a, b)
9: a := anneal(a)

10: (z, a) := separate(a, #1R#2)
11: end

Het verschil tussen twee relaties is een speciale operator. Het is de opera-
tor die negatie introduceert in de relationele algebra. Zonder deze operator
is de relationele algebra gelijk aan conjunctieve queries. Maar ook vanuit
het oogpunt van implementatie is de verschiloperator speciaal. Het is de
enige operatie die volledig de representatie complementeert en dat comple-
ment dan gebruikt in de implementatie. Geen enkele andere operator heeft
dit nodig.

De aandachtige lezer heeft uiteraard opgemerkt dat dit algoritme niet
werkt onder een “alles dat kan plakken, plakt”-mentaliteit van de feasible

127



5. DNA Programmeertalen en Relationele Databases

functie. Inderdaad, zelfs als een tupel t uit r niet voorkomt in s, dan deelt
dat tupel t een heel aantal complementaire paren met alle tupels uit s. De
representatie van t bevat nl. de sequentie #1R#2, en elke representatie van
een tupel uit s bevat #1R#2. Onder de “alles dat kan plakken, plakt”-
aanpak zou dus elk tupel van r geblokkeerd zijn voor een separatie van
#1R#2. Om dit algoritme te laten werken, moeten we een veronderstelling
maken.

Veronderstelling 5.5. We veronderstellen dat de feasible functie alleen
quasi-perfecte of alleen perfecte matchings toelaat.

We komen in sectie 5.10 terug op hoe we deze veronderstelling zouden
kunnen implementeren in DNA.

5.9.3 Cartesisch Product

De product operator verwacht als input twee relatie instanties r en s over
twee disjuncte relatieschema’s R en S. We veronderstellen dat relatie r in
complexvariabele x wordt voorgesteld en s in complexvariabele y. Algorit-
me 7 implementeert het eerste deel van r × s. Het algoritme begint, regels
4 t.e.m. 13, met alles in de tupels te blokkeren wat niet moet reageren.
We willen niet dat de eerste relatienaam van een r-tupel en de laatste re-
latienaam van een s-tupel hybridiseert, dus blokkeren we beide. Vervolgens
voegen we een sticky bridge in, die kan plakken tussen om het even welke
twee tupels uit r en s, maar niet tussen r-tupels of s-tupels onderling. Merk
op dat onze definitie van hybridisatie hier iets te optimistisch is, aangezien
het volgens de definitie niet mogelijk is dat een bridge aan slechts één tupel
hybridiseert. Inderdaad, de matching waarbij een bridge aan twee tupels
hybridiseert is altijd een superset van een matching van een hybridisatie op
maar één tupel. Eens de sticky bridge zijn werk gedaan heeft, verwijderen
we de junk door een selectie in regel 19. De volgende stap die we moeten
zetten is het verwijderen van het stuk #6R#7#1S#2, want het is de bedoe-
ling dat we uiteindelijk één lang tupel produceren. We veronderstellen dat I
het laatste attribuut is in het relatieschema R en dat J het eerste attribuut
is in het relatieschema S. Door het stuk tussen beide double-stranded te
maken, knippen we het juiste stuk weg. We verwijderen de junk weer door
een selectie. We maken de cirkel terug dicht door te blokkeren en de sticky
bridge #5#3 te plaatsen. Tot slot moeten we de cirkel terug openknip-
pen, het laatste stuk van de tupels veranderen van #6S#7 naar #6T#7 en
het eerste stuk van #1R#2 naar #1T#2. De laatste stap is echter triviaal
gegeven de implementatie voor hernoemingen en laten we dus ook weg.

Algoritme 7 berekent het eerste deel van het product. Inderdaad, we
mogen niet vergeten dat we de attributen nog in volgorde, gedefinieerd door
≤att, moeten plaatsen! We beschrijven een algemeen algoritme dat, voor
een relatieschema R, een attribuut A verplaatst van zijn huidige positie
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Algorithm 7 Implementatie van de RA operator product. De representaties
van de twee relaties worden aangeleverd in de complexen x en y.
1: input complex x, y
2: output complex z
3: begin
4: z := union(x, y)
5: u := C(#2)
6: z := union( z, u )
7: u := C(|#6)
8: z := union(z, u)
9: u := C(#7)

10: z := union(z, u)
11: z := hybridize(z)
12: z := polymerase(z)
13: z := ligase(z)
14: u := C(#6R#7#1S#2)
15: z := union(z, u)
16: z := hybridize(z)
17: z := ligase(z)
18: z := denature(z)
19: (z, u) := select(z, 4× 3 + (4 + 2× `)× (|R|+ |S|) )
20: z := circularize(z)
21: u := C(|I)
22: z := union(z, u)
23: u := C(J)
24: z := union(z, u)
25: z := hybridize(z)
26: z := polymerase(z)
27: z := cleave(z, (#6, before, true))
28: z := cleave(z, (#2, after , true))
29: z := denature(z)
30: (z, u) := select(z, 2× 3 + (4 + 2× `)× (|R|+ |S|))
31: u := C(#4)
32: z := union(z, u)
33: u := C(#7)
34: z := union(z, u)
35: u := C(|J)
36: z := union(z, u)
37: z := hybridize(z)
38: z := polymerase(z)
39: u := C(#5#3)
40: z := union(z, u)
41: z := hybridize(z)
42: z := ligase(z)
43: z := denature(z)
44: (z, u) := separate(z, #1R#2)
45: end
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EC B D A

Figuur 5.4: Schematische weergave van een tupel voor we beginnen met het
herpositioneren van attribuut A.

naar juist voor attribuut B. Door dit algoritme herhaaldelijk toe te passen,
kunnen we alle attributen in de juist volgorde zetten.

We veronderstellen dat attribuut A na attribuut B komt. We veronder-
stellen dat I het attribuut juist voor A is, J het attribuut juist achter A is,
K het attribuut juist voor B is en L het attribuut juist achter B is in het
relatieschema R. Als een van beide attributen het laatste of het eerste at-
tribuut is, moet er een lichtelijk andere aanpak genomen worden, maar daar
gaan we hier niet op in. Het algoritme bestaat uit enkele grote stappen,
die uit een aantal deelstappen bestaan. De input van het algoritme bestaat
uit een verzameling van tupels, zoals er één schematisch is weergegeven in
figuur 5.4. We beschrijven dit algoritme niet in evenveel detail als de andere
algoritmes, omwille van de complexiteit. We trachten voornamelijk het idee
achter het algoritme goed over te brengen, de implementatie is dan triviaal.
De essentie van het algoritme is dat we twee “levenslijnen” opspannen tus-
sen het attribuut A en de rest van de het tupel. Door twee lijnen vast te
maken, kunnen we twee keer knippen in het tupel zonder dat het tupel in
stukken uiteenvalt. De lijnen zorgen er dan voor dat het tupel zichzelf mooi
in volgorde plaatst. De lijnen kunnen we beschouwen als twee magneten die
zijn vastgemaakt aan elkaar met een touw. We gooien dat touw dan naar
elk tupel, en de magneten zullen zich vastplakken op de juiste locatie.

1. We veronderstellen dat de tupels gecircularizeerd zijn. Als dit nog niet
het geval is, kan dit eenvoudig bereikt worden met het circularize
algoritme.

2. We beginnen met de sequentie #8#1#2 juist voor attribuut A te
plaatsen. De symbolen #8 en #2 hebben we nodig om de rest van
de sequentie te blokkeren en symbool #1 dient als ankerpunt voor
de “uitgegooide boei”. Het invoegen van deze sequentie gaat relatief
eenvoudig:

(a) We voegen A en |I toe aan het complex en voeren polymerase
uit. Op deze manier hebben we de #3 voor A double-stranded
gemaakt.

(b) Dat is nodig om te kunnen knippen op knippunt (#3, before, true).
We denatureren en ruimen de overbodig stukken op.
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(c) Waarna we alles behalve het stukje waarop we gaan werken blok-
keren. We voegen dus I, |A en #6 toe aan het complex en voeren
polymerase uit.

(d) We leggen dan een sticky bridge #5#8#1#2#3 tussen de twee
opengeknipte uiteinden van elk tupel.

(e) We gebruiken het middelste stuk van de bridge als template voor
polymerase en ligeren de nieuwe sequentie vast in het tupel.

(f) Tot slot ruimen we de niet bruikbare stukken op.

3. We voeren ongeveer dezelfde deelstappen uit om de sequentie #6#7#9

in te voegen achter A.

4. We verwijderen de relatienamen aan de voor- en achterkant van de
tupels, om interferentie met de ankerpunten te vermijden. Als laatste
stap moeten we dan de relatienamen terug toevoegen aan de tupels.
Deze stap is mogelijk overbodig.

5. Herinner dat de tupels nog altijd in een cirkel zijn geplooid. We kunnen
dus nog eens beginnen knippen. We voegen B en |K toe om de juiste
#3 te markeren. We knippen dus juist voor het B attribuut, waardoor
er plaats is om iets voor B toe te voegen.

6. We willen lijnen opspannen tussen de ankerpunten rond attribuut A
en het begin en einde van het tupel. Dat betekent dat we alles in het
tupel moeten blokkeren, wat kan zorgen voor interferentie. Dit doen
we door de volgende koppels van stop- en startprimers toe te voegen
aan het complex: (|B,#8), (|#9,#4) en (|#2,#7).

7. We voegen de twee “levenslijnen” toe. Eén lijn wordt opgespannen
tussen het begin van het tupel, het B attribuut dus, en het ankerpunt
#7 achter het attribuut A. De andere lijn wordt opgespannen tussen
het einde van het tupel, het attribuut K dus, en het ankerpunt #1.
De lijnen zijn gedefinieerd als:

l1 = #3#6 . . .#6#7

l2 = #1#6 . . .#6#5

Twee belangrijke opmerkingen over de lijnen. Er moeten genoeg #6

symbolen worden toegevoegd, zodat de hele constructie fysisch haal-
baar blijft. De hoeveelheid symbolen is afhankelijk van de lengte van
een tupel. Wij schatten dat de lengte toch minstens 75% van de lengte
van het tupel moet zijn. Ten tweede is de 5’-3’ richting van de lijnen
van vitaal belang, anders maneuvreert het tupel zich niet in de juiste
vorm.

De huidige situatie is weergegeven in figuur 5.5.
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B D A E C

Figuur 5.5: Schematische weergave van de toestand nadat de lijnen zijn
vastgeklonken. Het 3’ einde van een lijn ligt aan de kant van de pijl. Het 5’
einde van het tupel is het linker uiteinde.

E C DBA

Figuur 5.6: Een schematische weergave van een tupel, met de lijnen, nadat
er voor en achter attribuut A is geknipt.

8. Al deze voorbereiding heeft er toe geleid dat we nu attribuut A kunnen
losknippen uit het tupel, zonder dat het tupel in stukjes uit elkaar valt.
We knippen op twee plaatsen: (#8, before, true) en (#9, after , true).
Het tupel zal zich dan ontplooien zoals weergegeven in figuur 5.6.

9. We laten nu polymerase en ligase los op het complex. Dit zorgt ervoor
dat de verschillende blokken aan elkaar worden vastgebonden, zodat we
de tupels terug single-stranded kunnen maken zonder dat ze in stukjes
uit elkaar vallen. In essentie zijn we nu klaar. We moeten alleen de
junk-sequentie die we juist hebben ingevoerd wegknippen uit het tupel.
Hiervoor moeten we de tupels eerst opnieuw circularizeren. Nadat de
junk-sequenties zijn verwijderd, kunnen we de cirkel openknippen juist
voor het eerste attribuut in het relatieschema. Tot slot hangen we de
relatienamen terug voor- en achteraan de tupels. Al deze operaties
worden ook gebruikt in de implementatie van de andere operatoren.
De lezer kan de details dus gemakkelijk zelf aanvullen.

Voor zover wij weten zijn wij de eerste die de techniek met twee lij-
nen toepassen. Voor zover wij weten is er ook nog niet veel bekend over
het verplaatsen van DNA subsequenties binnen een sequentie. Het shufflen
van subsequenties binnen een sequentie heeft ongetwijfeld een heel rits van
toepassingen, maar kan ook theoretisch interessant zijn. We denken bij-
voorbeeld aan sorteeralgoritmes. Maar we denken ook dat er nog wel wat
labwerk aan te pas zal komen om deze techniek effectief te implementeren
met DNA. Merk op dat de techniek veralgemeend kan worden naar meerdere
lijnen, en dus ook meerdere knippunten. Dit vergt echter wel een heel aantal
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verschillende ankers.

We hebben nu dus heel de product operator gëımplementeerd. We heb-
ben een algoritme om alle combinaties van tupels samen te brengen tot één
lang tupel. Op deze tupels kunnen we meermaals het herpositioneringsal-
goritme toepassen om de attributen in de juiste volgorde (volgens ≤att) te
zetten. Echt efficiënt lijkt ons deze procedure niet te zijn en de complexi-
teit is afhankelijk van het aantal attributen, terwijl de implementaties van
de andere operatoren niet of veel minder afhankelijk zijn van het aantal
attributen.

5.9.4 Projectie

De projectie operator is gedefinieerd op een relatie instantie r over het re-
latieschema R en een attribuut B ∈ R. We veronderstellen dat de relatie
r wordt aangeleverd in proefbuis x. Algoritme 8 implementeert de projec-
tie van r op R − {B}. We veronderstellen in de implementatie dat A het
attribuut is dat voor B komt in R volgens de orde op de attributen. We ver-
onderstellen ook dat C het attribuut is dat na B komt in R. Het algoritme
is redelijk eenvoudig. We markeren de juist locaties om te knippen, attri-
buut B wordt uit de cirkel geknipt, de cirkel wordt hersteld en opengeknipt
tussen de relatienamen in. Als B het eerste of het laatste attribuut is in
het relatieschema R, moeten er een aantal triviale wijzigingen aangebracht
worden in het algoritme.

5.9.5 Selectie

Er bestaan twee varianten van selectie. We geven hier voor beide een im-
plementatie.

Selectie op Waarde

De selectie operator die selecteert op waarde, verwacht een relatie r, in com-
plexvariabele x, een attribuut A en een waarde v. In essentie volstaat de vol-
gende operatie om de selectie op waarde te implementeren: z := separate(x,
#3A#4v#5). In de praktijk gaat een separatie ook gebaseerd zijn op hybri-
disatie en is het beter om algoritme 9 uit te voeren. Dat algoritme blokkeert
alles behalve de waarde van attribuut A. We veronderstellen dat B het
attribuut is dat volgt op A in R.

Selectie op Gelijkheid

De selectie operator die selecteert op gelijkheid, verwacht een relatie r, in
complexvariabele x, en twee attributen A en B uit het relatieschema R.
Blokkeren, net zoals bij de implementatie van selectie op waarde, is het
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Algorithm 8 Implementatie van de RA operator projectie op een relatie
instantie r in complexvariabele x. Attribuut A wordt uit de tupels gepro-
jecteerd.
1: input complex x
2: output complex z
3: begin
4: z := copy(x)
5: z := circularize(z)
6: u := C(|A)
7: z := union(z, u)
8: u := C(C)
9: z := union(z, u)

10: z := hybridize(z)
11: z := polymerase(z)
12: z := cleave(z, (#3, before, true))
13: z := denature(z)
14: (z, u) := select(z, 2× 3 + (4 + 2× `)× |R|)
15: u := C(A)
16: z := union(z, u)
17: u := C(|C)
18: z := union(z, u)
19: u := C(#7)
20: z := union(z, u)
21: z := hybridize(z)
22: z := polymerase(z)
23: u := C(#5#3)
24: z := union(z, u)
25: z := hybridize(z)
26: z := polymerase(z)
27: z := ligase(z)
28: z := denature(z)
29: (z, u) := separate(z, #1R#2)
30: u := C(#1#7)
31: z := union(z, u)
32: z := hybridize(z)
33: z := cleave(z, (#1, before, true))
34: z := denature(z)
35: (z, u) := separate(z, #1R#2)
36: end
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Algorithm 9 Implementatie van de selectie operator die selecteert op een
waarde van een attribuut.
1: input complex x
2: output complex z
3: begin
4: z := copy(x)
5: u := C(A)
6: z := union(z, u)
7: u := C(|B)
8: z := union(z, u)
9: u := C(#7)

10: z := union(z, u)
11: z := hybridize(z)
12: z := polymerase(z)
13: (z, u) := separate(z, v)
14: z := denature(z)
15: (z, u) := separate(z, R)
16: end

hele idee achter de implementatie. In dit algoritme, gaan we echter de
waarden van A en B vrijhouden, en voor de eerste keer het foreach statement
gebruiken. Eerst gaan we alle tupels selecteren die hetzelfde symbool hebben
op de eerste positie van de waarde van A en B. Alle andere tupels vergeten
we, want daar kan toch al geen gelijkheid meer zijn tussen de waarde van
A en B. We werken verder met de geselecteerde verzameling tupels. Uit
die verzameling halen we dan weer de tupels waarvan de tweede positie van
de waarde van A en B gelijk is. Op dat resultaat werken we dan weer
verder, totdat we alle posities hebben afgewerkt. Uiteindelijk houden we de
verzameling over van alle tupels waarbij de waarde van A gelijk is aan de
waarde van B.

Algoritme 10 implementeert de selectie operator die selecteert op ge-
lijkheid. We veronderstellen, zonder beperking van de algemeenheid, dat
attribuut A voor attribuut B ligt in het relatieschema, dat het attribuut C
juist achter A ligt in het relatieschema en dat het attribuut D juist achter
attribuut B komt. We merken uiteraard op dat als er geen attribuut tus-
sen A en B ligt het algoritme wat simpeler wordt, en dat als B het laatste
attribuut is er een paar triviale wijzigingen in het algoritme moeten gebeu-
ren. Merk ook op dat we een foreach statement gebruiken over de symbolen
van Π. Dit is gewoon een verkorte notatie voor de eenvoud en leesbaar-
heid, want het alfabet ligt vast. De foreach statement beschrijft dus alleen
op een verkorte manier een constant aantal bijna-identieke herhalingen van
het stukje code in de loop. Alle herhalingen kunnen in essentie in parallel
worden uitgevoerd, maar daarvoor zouden we meerdere robotarmen nodig
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hebben.
In de implementatie gaan we voor elke positie i en elk symbool π ∈ Π

eerst alles behalve het A attribuut blokkeren, zodat we de tupels kunnen
selecteren met π op positie i. Vervolgens verwijderen we de blokkering en
blokkeren we alles behalve het attribuut B. We selecteren opnieuw alle
tupels met π op positie i.

In de implementatie moeten we wel weer de high temperature DNA com-
puting veronderstelling maken. Het symbool φi kan namelijk altijd hybridi-
seren, maar π kan niet noodzakelijk op volgende locatie hybridiseren. We
moeten dus veronderstellen dat er alleen gehybridizeerd wordt met perfecte
complementen van de concatenatie φiπ.

5.9.6 Hernoeming

De hernoeming operator verwacht een relatie r over het relatieschema R en
twee attributen A ∈ R en B /∈ R. We veronderstellen dat de relatie instantie
r wordt aangeleverd in complexvariabele x. We veronderstellen dat C het
attribuut is dat komt voor A in R en dat D het attribuut is dat volgt op A
in R. Als A het eerste of het laatste attribuut is in R, dan moeten er een
aantal triviale wijzigingen gebeuren in het algoritme. Merk op dat de bridge
op meerdere plaatsen kan hybridiseren met een tupel. Foutieve hybridisaties
worden geëliminieerd door de separatie op het einde.

Op een gelijkaardige manier kunnen we ook de relatienaam voor- en
achteraan een tupel veranderen.

5.10 Implementatie

Eerst bespreken we hoe we de 11 operaties kunnen implementeren a.h.v.
labtechnieken. De complement operatie bekijken we apart in meer detail,
omdat deze geen abstractie is van een bestaande techniek. Vervolgens kijken
we in deelsectie 5.10.3 naar specifieke problemen waarmee we geconfronteerd
werden in de implementatie van de RA operatoren.

In ons model is elke tupel vertegenwoordigd door één representatie. Als
we in een proefbuis een tupel ook door één DNA sequentie zouden voorstel-
len, dan kan de geringste fout ervoor zorgen dat een tupel uit een relatie
verdwijnt. In hoofdstuk 2 hebben we al aangehaald dat de labtechnieken wel
eens fout durven gaan. Daarom bouwen we redundantie in in de proefbuis.
De representatie van één tupel is veelvuldig aanwezig in de proefbuis.

5.10.1 Implementatie van de Operaties

Alle operaties, behalve de complement operatie, zijn eenvoudige abstracties
van operaties die in het labo kunnen uitgevoerd worden. We geven hier
een kort overzicht van de implementaties van de eerste 10 operaties. De
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Algorithm 10 Implementatie van selectie operator die selecteert op gelijk-
heid. De relatie r wordt aangeleverd via complexvariabele x. De foreach-loop
over de alfabet symbolen is een verkorte notatie.
1: input complex x
2: output complex z
3: begin
4: z := copy(x)
5: for i = 1 to ` do
6: empty(y)
7: for π ∈ Π do
8: ziπ := copy(z)
9: u := C(A)

10: ziπ := union(ziπ, u)
11: u := C(|C)
12: ziπ := union(ziπ, u)
13: u := C(#7)
14: ziπ := union(ziπ, u)
15: ziπ := hybridize(ziπ)
16: ziπ := polymerase(ziπ)
17: (ziπ, u) := separate(ziπ, φiπ)
18: ziπ := denature(ziπ)
19: (ziπ, u) := separate(ziπ, R)
20: u := C(B)
21: ziπ := union(ziπ, u)
22: u := C(|D)
23: ziπ := union(ziπ, u)
24: u := C(#7)
25: ziπ := union(ziπ, u)
26: ziπ := hybridize(ziπ)
27: ziπ := polymerase(ziπ)
28: (ziπ, u) := separate(ziπ, φiπ)
29: ziπ := denature(ziπ)
30: (ziπ, u) := separate(ziπ, R)
31: y := union(y, ziπ)
32: end for
33: z := copy(y)
34: end for
35: end
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Algorithm 11 Implementatie van de RA operator hernoeming op relatie
instantie r in complexvariabele x. Attribuut A wordt hernoemd naar attri-
buut B.
1: input complex x
2: output complex z
3: begin
4: z := copy(x)
5: z := circularize(z)
6: u := C(D)
7: z := union(z, u)
8: u := C(|A)
9: z := union(z, u)

10: z := hybridize(z)
11: z := polymerase(z)
12: z := cleave(z, (#4, before, true))
13: z := denature(z)
14: (z, u) := separate(z, R)
15: u := C(A)
16: z := union(z, u)
17: u := C(|C)
18: z := union(z, u)
19: z := hybridize(z)
20: z := polymerase(z)
21: z := cleave(z, (#3, before, true))
22: z := denature(z)
23: (z, u) := separate(z, R)
24: u := C(#5#3B#4)
25: z := union(z, u)
26: z := hybridize(z)
27: z := polymerase(z)
28: z := ligase(z)
29: z := denature(z)
30: (z, u) := separate(z, B)
31: end
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implementatie van de complement operatie bespreken we in de volgende
deelsectie.

1. empty: wordt gëımplementeerd door de inhoud van een proefbuis te
verwijderen en er een nieuwe waterige oplossing in te gieten, die geen
DNA bevat.

2. union: wordt gëımplementeerd door de inhoud van twee proefbuizen
bij elkaar te gieten, of in een derde proefbuis te gieten, en de inhoud
van de gecreëerde proefbuis te mixen.

3. copy: wordt gëımplementeerd door PCR toe te passen op de inhoud
van gegeven proefbuis, en dan de helft van de proefbuis in een an-
dere proefbuis te gieten. Om deze operatie uit te voeren is het dus
belangrijk dat we weten wat er in de proefbuis zit, en dat we goede
primers hebben om de PCR te kunnen uitvoeren. In het geval van
onze representatie kunnen we als primers #1 en #7 gebruiken.

4. separate: wordt gëımplementeerd door de primer te biotinyleren of
uit te rusten met magnetische markers.

5. select: wordt gëımplementeerd met gel electrophoresis.

6. cleave: wordt gëımplementeerd met specifieke knipenzymes. Welk
knipenzyme is uiteraard afhankelijk van het gegeven knippunt.

7. hybridize: wordt gëımplementeerd door de inhoud van de proefbuis
af te koelen.

8. denature: wordt gëımplementeerd door de inhoud van de proefbuis
op te warmen en warm te houden.

9. polymerase: wordt gëımplementeerd door polymerase enzymes toe te
voegen aan de proefbuis.

10. ligase: wordt gëımplementeerd door ligase enzymes toe te voegen
aan de proefbuis.

5.10.2 De Complement Operatie

De complement operatie heeft als logische tegenhanger in het lab, Watson-
Crick complementariteit. Maar Watson-Crick complementariteit alleen le-
vert ons nog geen proefbuis op die het complement van een andere proefbuis
bevat. Hoe pakken we dit aan? We hebben een proefbuis, en we veronder-
stellen dat we ook goede primers hebben. In het geval van de relationele
databases is #7 een goede primer. We laten die primer dan hybridiseren
met alle tupels, en voegen polymerase toe om het complement te nemen.
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Vervolgens kunnen we de proefbuis denatureren, zodat deze twee types van
tupels bevat. De originele tupels en de complementen van de originele tu-
pels. Nu is de vraag hoe we de complementen uit de proefbuis krijgen en de
originele tupels erin laten. Of omgekeerd, hoe we de originele tupels eruit
krijgen, zodat we de complementen overhouden. Als we alleen naar symbo-
len kijken, dan zijn de originelen en de complementen heel verschillend, dus
lijkt separatie een goede oplossing. Maar om de inhoud van een proefbuis
te kunnen separeren gebruiken we hybridisatie. En als we de proefbuis nu
opnieuw zouden hybridiseren dan gaan veel complementen gewoon terug op
hun origineel plakken. Dat willen we uiteraard niet bereiken. Als het aantal
complementen veel groter is dan het aantal originelen, dan wordt de kans al
groter dat we elk complement uit de proefbuis kunnen pikken. Dus voegen
we opnieuw de primer #7 en polymerase enzymes toe aan de proefbuis. Dit
herhalen we een aantal keren. Tot slot kunnen we de oplossing in de proef-
buis nog wat verdunnen, zodat originele tupels en complementen verder uit
elkaar komen te liggen en dus minder gemakkelijk met elkaar reageren.

Echt bevredigend is deze oplossing echter niet. Uiteindelijk hebben we
wel een goede kans, maar helemaal geen zekerheid dat de complement ope-
ratie juist is uitgevoerd. Het probleem is dat onze implementatie in twee
stappen werkt, en dan we in de tweede stap opnieuw hybridisatie moeten
gebruiken. Maar kunnen we die twee stappen niet combineren tot één stap?
We kunnen de primer #7 biotinyleren en dus vasthangen op een streptavidin
molecule. We gieten de inhoud van de proefbuis over het oppervlak waar-
op de streptavidin moleculen zijn vastgemaakt, waardoor alle tupels zullen
hybridiseren met een primer. Eens die hybridisatie voltooid is, voegen we
polymerase enzymes toe op het oppervlak. De vastgemaakte primers worden
dan uitgebreid tot de complementen die we willen hebben. Na de polymera-
se, denatureren we originele tupels van het oppervlak. Door het oppervlak
af te spoelen, verdwijnen de originele tupels en houden we de complemen-
ten over! Tot slot is het misschien nog handig of noodzakelijk om de biotin
moleculen terug te verwijderen van de complementen. We weten niet of dit
mogelijk is, maar we zijn ook niet zeker of dat echt wel nodig is.

5.10.3 Algoritmespecifieke Problemen

Relatienamen en Tupels

Merk op dat de relatienamen die op tupels hangen eigenlijk moeten veran-
deren als we een RA unie uitvoeren. Dit zou echter betekenen dat we een
serie van tussentijdse relatienamen zouden moeten opnemen in ons alfabet.
Dat kan niet, omdat het alfabet dan afhankelijk wordt van de query! De
relatienamen zijn ook alleen maar echt noodzakelijk voor het cartesisch pro-
duct. In de proefbuis gaan we ervan uit dat de relatienamen niet aan de
tupels hangen en we hangen de relatienamen aan de tupels indien nodig.
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5’-CCCCCCCCCCAAAAAAAAAACCCCCCCCCC-3’
3’-GGGGGGGGGGAAAAAAAAAAGGGGGGGGGG-5’

Tabel 5.3: Twee sequenties die kunnen hybridiseren, maar geen perfecte
complementen zijn.

High-Temperate DNA Computing

In de implementatie van de verschiloperator en de selectie-operator die se-
lecteert op gelijkheid, hebben we moeten veronderstellen dat alleen quasi-
perfecte, of zelfs alleen perfecte complementen op elkaar hybridiseren, zodat
er geen gedeeltelijke matches komen, die het resultaat helemaal in de war
zouden sturen. Dit is echter niet zo gemakkelijk te bereiken, want hybridi-
satie heeft niet de gewoonte om zich te laten sturen. Daarom hebben we
wat experimenten uitgevoerd met UNAFold en de RNASoft server. In die
experimenten gaven we twee sequenties als input. Sequenties die bestaan
uit drie delen van gelijke lengte. De twee sequenties waren elkaars com-
plement, op het middelste deel na. Tabel 5.3 geeft een voorbeeld van twee
dergelijke sequenties. We lieten vervolgens berekenen wat de kans is dat een
base single-stranded zou zijn. Voor de A basen was dat uiteraard 1, voor de
andere basen zagen we dat de kans op single-strandedness steeg samen met
de temperatuur. M.a.w. door de hybridisatie op hogere temperatuur uit te
voeren, bijvoorbeeld 60◦ Celsius i.p.v. de gewoonlijke 37◦ of minder, moeten
strengen meer complementair zijn om nog te kunnen hybridiseren. Dit is
ook logisch, want hoe dichter een secundaire structuur bij een perfecte du-
plex komt, des te hoger zijn smelttemperatuur. Door de temperatuur hoog
te houden in de proefbuis, kunnen we er dus voor zorgen dat gedeeltelijke
matches een stuk minder waarschijnlijk worden. Samen met het feit dat elke
tupel overvloedig aanwezig is, geeft ons dat een hoge kans dat de verschil-
en selectie-operator een juist resultaat geven.

Meerdere tupels

We kunnen een aantal gevallen van mishybridisatie oplossen d.m.v. blokke-
ringen. Maar als we een sticky bridge gebruiken bestaat altijd de mogelijk-
heid dat die sticky bridge niet op één tupel hybridiseert, zoals wij het willen,
maar op twee verschillende tupels hybridiseert. Omdat elk tupel veelvuldig
aanwezig is in een proefbuis, is dit probleem bijna altijd oplosbaar door op
het einde van een programma nog een separatie of een selectie uit te voeren,
waardoor deze mishybridisatie snel gëıdentificeerd wordt. Deze methode
werkt omdat we werken met grote aantallen kopieën van een tupel.

Hoewel het dus geen echt fundamenteel probleem is, is het wel een ver-
velend probleem, want we moeten dan na elke operator die kampt met dit
probleem een PCR uitvoeren om het aantal kopieën terug op niveau te hel-
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pen. De PCR operatie is op zich ook niet feilloos, dus is het interessanter
om dit probleem op een andere manier op te lossen. Wij denken dat het ver-
dunnen van de oplossing in de proefbuis mogelijk een oplossing biedt, omdat
een verdunning ervoor zorgt dat de DNA moleculen, gemiddeld, verder van
elkaar verwijderd zijn. Doordat ze verder van elkaar verwijderd zijn, is de
kans groter dan ze niet met elkaar gaan hybridiseren. Dit betekent wel dat
we een hogere concentratie sticky bridges moeten inbrengen. Als we dat niet
doen, bestaat de kans dat de operator niet meer correct werkt.

5.11 Discussie

We hebben in ons model en in de implementatie van de RA operatoren een
aantal nieuwigheden gëıntroduceerd t.o.v. vorige modellen. Eerst en vooral
maken we veel meer gebruik van Watson-Crick complementariteit dan de
vorige modellen. De techniek van het blokkeren is daar een goed voorbeeld
van. Maar ook de complement operatie maakt intensief gebruik van Watson-
Crick complementariteit. Ten tweede is er, bij ons weten, tot nu toe nog
niemand in geslaagd om deelsequenties in een DNA sequentie van plaats
te veranderen. Wij stellen dat deze operatie nochtans onontbeerlijk is om
relationele database op een direct manier te implementeren. De open vraag
is of het voorgestelde procédé een labtest doorstaat.

Er zijn echter nog een aantal vragen en problemen die onopgelost blijven
in ons model en de implementatie ervan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in
een programma te denatureren en vervolgens een separatie te doen. Separa-
tie houdt echter in de dat we hybridiseren. Dus denaturatie en hybridisatie
zijn eigenlijk geen operaties, maar staten waarin een complex zich kan bevin-
den. De operaties polymerase, ligase en knippen worden gëımplementeerd
door aan een proefbuis enzymes toe te voegen. Maar wat gebeurt er met die
enzymes als de operatie gedaan is? Het is duidelijk dat ze niet meer aanwezig
mogen zijn in de proefbuis, want anders kunnen ze voor ongewenste neven-
effecten zorgen. We zien in ons model ook vaak inmenging van DNA die
eigenlijk niet aanwezig zouden mogen zijn. Bijvoorbeeld in de implementa-
tie van de selectie operatoren stellen we twee keer dat de separatie-operatie
voldoende is, maar dat we eigenlijk eerst moeten blokkeren als we willen dat
de implementatie werkt.

Dit zijn allemaal indicaties dat er iets schort aan ons model. We heb-
ben bepaalde dingen verkeerd geabstraheerd. We denken dat het beter zou
zijn om naar een abstractie te streven die meer weg heeft van de gelaag-
de abstractie van Reif [75]. Op het laagste niveau werken we met DNA
moleculen en labtechnieken. Daarboven definiëren we de complexen en een
aantal operaties op complexen. Bovenop de complex-laag leggen we nog
een laag, vergelijkbaar met de PAM laag. In de middelste laag zouden we
de representatie voor relationele database introduceren. Welke functiona-
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liteit juist in welke laag moet terechtkomen laten we hier open, maar het
lijkt ons logisch dat het herpositioneren van deelwoorden in een woord in
de middelste laag thuis hoort, zodat we ons niets moeten aantrekken van
circularizatie en dergelijke in de meest abstracte laag. In de implementaties
zien we ook een steeds terugkerend patroon opduiken. Er worden een aantal
woordcomplexen aangemaakt, die bij een complex worden gevoegd, en het
geheel wordt gehybridizeerd. Daarna volgt er een knip of een polymerase
operatie en denaturatie en selectie of separatie om van de junk af te gera-
ken. Het zou handiger en beter zijn als zo een patroon van operaties in het
hoogste niveau kan gevat worden door één enkele operatie.

Amos stelt dat de aantrekkelijkheid van een model in grote mate afhan-
kelijk is van de snelheid en robuustheid waarmee de operaties van een model
worden uitgevoerd. Deze observatie slaat ook op de relationele database im-
plementatie. Een relationele database in DNA zal alleen aantrekkelijk wor-
den als deze snel, robuust en betrouwbaar werkt. Op het vlak van snelheid
denken we dat er nog wat progressie kan gemaakt worden. We hebben de
implementatie helemaal niet geoptimaliseerd. Inderdaad, we gebruiken nl.
relatief veel selecties. Een selectie uitvoeren staat gelijk aan het uitvoeren
van een gel, en een gel uitvoeren duurt meestal een nacht. We zouden onze
implementaties dus moeten optimaliseren door lange operaties of operaties
met een grote foutmarge te vermijden.
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Hoofdstuk 6

Conclusie

Het doel van dit proefwerk is om de toepasbaarheid van DNA Computing
in Databases na te gaan. Er zijn een aantal redenen om dit te doen, de be-
langrijkste twee zijn waarschijnlijk de robuustheid en de grootte van DNA
moleculen. We hebben een overzicht gegeven van de DNA Computing lite-
ratuur in hoofdstukken 3 en 4. In dit overzicht hebben we ons voornamelijk
geconcentreerd op twee onderwerpen: theoretische modellen en het DNA
Code Word Design Probleem (DCP). Voor het construeren van DNA com-
puters in lab is een oplossing voor het DCP van het grootste belang. Tot slot
hebben we een nieuw model voorgesteld, dat gebaseerd is op een combinatie
van reeds bestaande modellen en een aantal nieuwe ideeën. In ons model
is het mogelijk om relationele database te representeren en de relationele
algebra te implementeren. We mogen dus concluderen dat DNA Computing
toepasbaar is in de context van relationele databases.

We zijn begonnen met een introductie tot DNA in hoofdstuk 2. De
DNA molecule blijkt een zeer robuust en manipuleerbaar materiaal te zijn
dat ook zeer klein is. Ideaal dus voor de opslag van grote hoeveelheden
data. Omwille van de grote interesse in DNA, voornamelijk uit de genees-
kundige en biomedische hoek, zijn er een heel aantal technieken ontwikkeld
voor de manipulatie van DNA. Deze technieken zijn echter niet feilloos, wat
het maken van berekeningen bemoeilijkt. De error-rates van de technieken
moeten in rekening worden gebracht bij elke praktische implementatie van
DNA Computing.

Het eerste focuspunt van de literatuurstudie, de theoretische modellen,
wordt uitgespit in hoofdstuk 3. Initieel is er in de literatuur veel aandacht
gegaan naar modellen om NP-Complete problemen op te lossen. In theorie
lossen deze modellen NP-Harde problemen op in polynomiale tijd, maar ze
hebben daar exponentieel veel DNA voor nodig, waardoor deze modellen
in de praktijk alleen mogelijk zijn voor kleine probleeminstanties. Na de
filtering modellen volgden de splicing en constructieve modellen. Reif brengt
in zijn splicing model, het PAM model, een aantal interessante nieuwigheden
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naar voor, zoals de complexen en circularizatie [75]. Zijn werk is echter
puur theoretisch en is voor zover wij weten nog niet uitgetest in een lab.
De constructieve modellen hebben wel al wat praktische successen geboekt
en zijn net als het PAM en RDNA model van Reif Turing-Compleet. Onze
conclusie is dus dat er op het theoretische vlak wel al wat is onderzocht,
maar dat deze theorie nog niet is teruggekoppeld naar de praktijk. Zo een
terugkoppeling kan interessante inzichten geven in de theorie. Een groter
probleem is echter het ontbreken van een goede formele definitie van de
DNA molecule. Zowel Reif zijn definitie als onze definitie van complex moet
het hebben van een “black-box” functie die de deelverzameling van fysisch
mogelijke complexen afbakent. Wij denken dat een goede definitie van het
concept complex de ontbrekende schakel is tussen de theorie en de praktijk
en dus noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de theorie van DNA
Computing.

Vervolgens hebben we het DCP geanalyseerd. Het DCP gaat over het
ontwerpen van een verzameling DNA sequenties die geen secundaire struc-
tuur hebben en niet met elkaar hybridiseren, zelfs niet in concatenaties.
Zulke verzamelingen noemen we codes, en codes zijn heel belangrijk om de
theoretische modellen in de praktijk te brengen. De theoretische modellen
gaan er namelijk vaak van uit dat DNA sequenties zich mooi gedragen vol-
gens een aantal simpele regels. De ontworpen codes gedragen zich ongeveer
volgens deze simpele regels. Een probleem dat moet opgelost worden om ef-
ficiënt codes te ontwerpen is het voorspellen van de secundaire structuur van
DNA moleculen. Er zijn aanwijzingen dat dit probleem NP-Hard zou zijn als
pseudo-knots mee in rekening worden gebracht. De NP-Hardheidsbewijzen
gaan echter uit van heel simplistische modelleringen van DNA. We vragen
ons dan ook af of de NP-Hardheid geen gevolg is van de oversimplificatie?
De oorzaak van de moeilijkheid van het probleem is ons ook niet duidelijk.
Is het een moeilijk probleem omdat de biologie achter het probleem nog niet
helemaal begrepen is? Of is het inherent een moeilijk probleem, zoals de
NP-Hardheidsbewijzen doen uitschijnen? We vragen ons ook af in welke
mate het voorspellen van de secundaire structuur noodzakelijk is voor het
ontwerpen van goede codes? Codes zouden eens geanalyseerd moeten wor-
den om na te gaan of er geen onderliggende eigenschappen zijn waaraan de
sequenties in een code voldoen. Garzon et al. hebben hier een aanleiding
gegeven met hun shuffle codes [40]. Eventuele noodzakelijke en/of voldoen-
de voorwaarden kunnen ons in staat stellen om sneller en eenvoudiger codes
te ontwerpen. Onze bijdrage aan het DCP is tweezijdig. We hebben een
nieuwe algoritme voorgesteld om codes te ontwerpen. Het algoritme vertaalt
het DCP eigenlijk naar een graaf. Codes zijn herkenbaar in deze graaf om-
dat ze een kliek vormen. Bestaande exacte en benaderingsalgoritmes voor
het vinden van maximale klieken kunnen toegepast worden op de graaf om
de codes te vinden. Het voordeel van deze invalshoek is dat het maximale
kliek probleem al uitvoerig is bestudeerd. Dit betekent dat de algoritmes
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die het algemene probleem oplossen behoorlijk goed zijn en dat er hyper-
efficiënte algoritmes bestaan voor speciale types van grafen. Het nadeel is
dat de graaf die we moeten construeren bijzonder groot kan zijn en dat we
moeten overschakelen op hypergrafen als we juncties mee in rekening willen
brengen. Onze twee bijdrage aan het DCP is de creatie van een formeel
denkkader door het DCP te formuleren als een CSP. In dit denkkader kun-
nen de bestaande oplossingen voor het DCP ondergebracht en gecombineerd
worden. De formulering van DCP als een CSP resulteert ook in een betere
scheiding van de drie onderdelen van het DCP: het zoeken van een code, de
constraints op de codewoorden en het hybridisatiemodel. Deze opsplitsing
moet het gemakkelijker maken om de verschillende onderdelen apart te be-
studeren. Zo betekent een nieuw en beter hybridisatiemodel een verbetering
van alle oplossingen. Hopelijk kan dit ook nieuw licht laten schijnen op de
complexiteit van het ontwerpen van codes. Tot slot laat de formulering van
het DCP als een CSP toe om de bestaande theorie van CSPs toe te passen
op het DCP. Interessant om op te merken is dat de theorie onder CSPs veel
raakvlakken heeft met de databasetheorie.

Tot slot hebben we de kennis die we vergaard hebben tijdens de litera-
tuurstudie gebruikt om na te gaan of een relationele database kan gëımple-
menteerd worden in DNA. Om dit na te gaan hebben we een nieuw model
ingevoerd, gëınspireerd door het RDNA model van Reif [75]. In ons mo-
del stellen we een nieuwe operatie voor, de complement operatie. We stel-
len ook twee nieuwe technieken voor die gebruikt worden in de algoritmes.
De blokkeringstechniek maakt gebruik van Watson-Crick complementariteit
om ongewilde hybridisaties zo veel mogelijk te vermijden. De belangrijkste
nieuwigheid is misschien nog wel de shuffle-techniek die ons in staat stelt
om deelsequenties binnen een langere sequentie te verplaatsen. Voor zover
wij weten zijn wij de eerste die aantonen dat een relationele database kan
gëımplementeerd worden met DNA. Er zijn uiteraard wel Turing-Complete
theoretische modellen die de relationele algebra ook kunnen implemente-
ren, maar zo een implementatie betekent een hele omweg die veel tijd en
DNA zou kosten. Yamamoto et al. claimen een relationele database te im-
plementeren, maar wij tonen aan dat deze claim niet gerechtvaardigd is.
Belangrijk in onze implementatie is dat we een beperkt alfabet gebruiken,
attribuutwaarden voorstellen als een concatenatie van ` alfabetsymbolen,
de voorgestelde programma’s polynomiale tijdscomplexiteit hebben in ` en
de programma’s onafhankelijk zijn van de gegeven database instantie. We
hebben ook opgemerkt dat hoewel ons model een abstractie is van DNA, we
soms toch DNA-gerelateerde zaken moeten incorporeren in de algoritmes.
Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de algoritmes van de twee selectie-
operatoren. We stellen dan ook voor om het model wat te hertekenen. Een
stapeling van meerdere modellen, waarbij een lager model de operaties van
een hoger model implementeert lijkt ons een betere abstractie op te leveren.
We vragen ons ook af of er geen betere abstractie mogelijk is voor het de-
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natureren en hybridiseren. Momenteel zijn beide een operatie, maar maken
ze ook deel uit van andere operaties. Het is ook interessant om na te gaan
of alle operaties van ons model primitief zijn. We merkten op dat de RA
verschiloperator de enige operator is die gebruik maakt van de complement
operatie. Een logische vraag is dan ook of de verschiloperator ook zonder
complement kan uitgedrukt worden? Als het antwoord negatief is, betekent
dit dat we in de voorgestelde representatie zonder de complementoperatie
alleen conjunctieve queries kunnen uitdrukken.
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