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I. Problematykanaukowa orazprzedmiot rozprawy
SekwencjonowanieDNA jest bez w4tpienia jednym zkluczowych problem6w biologii
molekularnej oraz biologii obliczeniowej. Iego celem jest poznanie sekwencji nukleotyd6w tworz4cych laricuch DNA danego organizmu. O tym jak skomplikowane jest
to zadanie, a takhe jak duLy postep dokonat sig w tej dziedzinie w ostatnich latach
moze (wiadczy1 cho6by to,2e w ci4gu pierwszej dekady XXI wieku,koszt sekwencjonowania pojedynczego genomu ludzkiego spadl z ok. 30 milion6w do ok. 10 tysigcy
dolar6w amerykariskich.
Obecna technologia nie pozwala na poznanie sekwencji DNA na podstawie eksperymentu biochemicznego, kt6rego wyniki mo1na by prosto zanalizowai. Wynikiem
eksperymentu jest raczej (dotyczy to r62nych technik sekwencjonowania) zbi6r kr6tkichfragment6w DNA, z kt6rychnale2ydopiero odtworzyd sekwencjonowan4sekwencjg. Niestety ograniczenia technologii s4 do6i powa2ne. Od strony eksperymentu biochemicznego dotycz4one m.in. niewielkiej dlugoSci otrzymanych fragment6w i mozliwo6ci vylrstEpieniablgd6w sekwencjonowania. Od strony analizy otrzymanych sekwencji ograniczenia dotycz4przede wszystkim kwestii obliczeniowych. Nawet w przypadku gdyby otrzymane fragmenty nie zawieralyblgd6w, to wystgpuj4ce w sekwencji
DNA powt6rzen ia w r az z niewielk4 dlu go6ci4 oft zymywanych fra gment6w powodui4,Zepoznanie kompletnego taricucha DNA (dIa dtulszych genom6w) nie jest obecnie

w zasadziemozliwe. Sytuacja jest jeszczebardziej skomplikowana, kiedy uwzglqdnimy fakt, i?uzyskane fragmenty DNA zawieraj4r62negorodzaju blqdy. Wszystko to powoduje, 2e problem analizy,danych z eksperymentu biochemicznego jest bardzo aktualny ilednoczeSnie bardzotludny. Dotyczy to zar6wno popularnego obecnie (i szybko
rczwljaj4cego siq) sekwencjonowania nastgpnej generacji (NGS), jak i analizowanego
w rozprawie sekwencjonowania przez hybty dy zag7.
Tematyka rozprawy dotyczywla$nie sekwencjonowaniaprzezhybrydyzacjq (SBH),
kt6re nie stawia przed sob4aL tak ambitnego celu jakim jest poznanie kompletnej sekwencji genomu np. ludzkiego. Skupia sig ono ruczeina problemach sekwencjonowania kr6tsiych fragment6w, np. resekwencjonowaniagenom6w wirus6w i bakterii b4dZ
identyfikacji SNP (mutacji pojedynczych nukleotyd6w). Eksperymenty pokazaly tak2e,2enov,rywariant tejmetody, tzw. ,,shotgun" SBH pozwalana odczytanie dlu2szych
(r,p. E. coli o dlugo6ci ok. a.6Mbp) ze stosunkowo du24skuteczno6ci4'
genom6w
Problemy, ptzedkt6rymi stan4l Autor mozna stre6ci6nastgpuj4co.W wyniku eksperymentu biochemicznego w SBH, celem kt6rego jest poznanie sekwencji nukleotyd6w w laricuchu DNA, otrzymuje siq zbi6r kr6tkich fragment6w sekwencji,tzw. oligonukleotyd6w (dtugo6ci np. /c - 10bp) . Zbi6r ten zwany jest spektrumi w przypadku
braku blgd6w zawiera wszystkie podslowa dlugo6ci k, wystgpuj4ce w analizowanej
sekwencji. Na podstawie otrzymanego spektrum nale2y odtworzy( analizowan4 sekwencjg. W oczywisty spos6b sytuacjg komplikuj4 blqdy sekwencjonowania, zar6wno takie, kt6re prowadzEdo pominigcia jakiegoSistniej4cego fragmentu w spektrum,
jak i takie, kt6rych efektem jest umieszczenie w spektrum fragment6w nieistniej4cych
w sekwencji. Ponadto, nale|y pamiqtai, 2e oligonukleotydy s4 stosunkowo kr6tkie,
a co za tym idzie, w analizowanej sekwencji dany oligonukleotyd mo2e znajdowaC
sig w kilku miejscach. Niestety z wynik6w eksperymentu biochemicznego niemo2liwe jest uzyskanie precyzlnej informacji o liczbie tych powt6rzeri. Dlatego te2 zwykle
przyjmuje sig informagqprzybLihon4,np. czy dany oligonukleotyd wystqpowal w seLwencji raz, czy wiele razy,b4dL te| w og6le ignoruje siq informa{g o ewentualnych
powt6rzeniach.
Od strony algorytmicznej problemy rozwi1zryane w rozprawie polegaj4 na wyznaczaniur62nych Scie2ekw pewnych grafach skierowanych. Grafy te modeluj4 spektrum, a wiqc ich wierzchotki reprezentuj4 oligonukleofydy. Krawgdzie za6reprezentuj4 potencjalne ,,naloLenia" oligonukleotyd6w, tzn. waga luku t4cz4cegowierzcholki ma
zwi4zekztyrn,jak dtugi prefiks podslowa bqd4cego etykiet4 jednego z wierzchotk6w
jest jednocze6nie sufiksem etykiety drugiego wierzcholka. Znaidowane 6cie2ki w takich grafach maj4 bezpo6rednieprzeloLenie na sekwencjgnukleotyd6w w analizowanejsekwencji.

II.

Analiza tre6ci tozptawy oraz uzyskanych wynik6w

'T.,.TreSi rozprawy
Hipotezy badawcze Doktorant sformulowal nastgpuj4co:
1. Dla problemu Orienteering w grafach skierowanych istnieje algorytm aproksymacyjny o wsp6lczynniku aproksymacji nie zale24cym od rozmiaru instancji problemu ani warto6ci optymaln ei rczwi4zaria.

2. Wykoruystanie w problemie sekwencjonowania DNA przezhybrydyzacjg nawet
nieprecyzyjnej informacji o powt6rzeniach umoZliwia poprawe wynik6w w stosunku do przypadku braku tej informacji.
3. Informacja o powt6rzeniach jest przydatna zar6wno w przypadku bibliotek klasycznych,jak i izotermicznych.
4. Wzrost precyzji informacji o powt6rzeniach w sekwencjonowaniu przez hybrydyzacjg prowadzi do wzrostu jako6ci rekonstruowanych sekwencji.
Autor dowodzi ich nastgpnie w rozprawie realizuj4c siedem cel6w szczeg6lowych,
kt6re moZna stre6cii nastgpuj4co:
1.. Opracowanie algorytm6w aproksymacyjnych o stalym wsp6lczynniku aproksymacji dla problem6w: s-t k-lcie1ki w grafach skierowanych, k-lcielki w grafach
skierowanych, Orienteering w grafach skierowanych.
2. Okre6lenie potencjalnych modeli grafowych reprezentuj4cych problem sekwencjonowania DNA przezhyhydyzacjq z informacj4 o powt6rzeniach oraz wyb6r
jednego z tych modeli do implementacji algorytm6w optymalizacyjnych.
3. Zaprojektowanie i implementacja kilku algorytm6w przyblihonych (zachlawry,
przeszukiwania tabu, kolonii mr6wek) dla problemu SBH.
4. Ocena wplywu dodatkowej informacji o powt6rzeniach na jako56 SBH z wykorzystaniem zaimplementowanych algorytm6w.
Rozprawa sklada sig z dziesiqciu rozdzial6w oraz bibliografii. Pierwsze pig1 rozdzial6w ma charakter opisu stanu wiedzy.
Rozdziall. jest kr6tkim wprowadzeniem, zawieraj4cym streszczenieoraz okre6lenie celu pracy.
Rozdzial2. przedstawia podstawowe pojqcia biologii molekularnej, takie jak budowa kwas6w nukleinowych, budowa bialek, centralny dogmat biologii molekularnej.
W rozdziale 3. zawafto przegl4d metod sekwencjonowania DNA. Om6wiono tu
klasyczne metody Sangera i Maxama-Gilberta, wybrane metody nowej generacji oraz
sekwencjonowanie pr zez hybr y dy zaqg.
Podstawy matematyczne i informatyczne przedstawione s4 w rozdziale 4. Zawarto
tu klasyczne definicje dotycz4ce zloZonolci obliczeniowej, w tym om6wiono maszyng
Turinga. Zdefiniowano r6wnie2 pojqcia teorii graf.6w,kt6re byly niezbqdne do precyzyjnego opisu algorytmdw w kolejnych rczdzialach.
Rozdzial5. przedstawia problemy obliczeniowe spotykane przy analizie danych
z SBH. Omawiane s4tuprzypadkizar6wno braku blqd6w, jak i wystgpowania btqd6w
dowolnego rodzaju przy sekwencjonowaniu z wykorzystaniem klasycznych bibliotek.
Przedstawiono r6wnie2 przypadek braku btqd6w dla sekwenQonowana z wykorzystaniem bibliotek izotermicznych.
Kolejne cztery rozdzialy zawieruj4 om6wienie wynik6w wlasnych Autora.
I tak, w rozdziale 6. przedstawiono modele grafowe dla problemu sekwencjonowaniaprzezhybrydyzacjg. Modele te obejmuj4zar6wnoprzypadekklasycznychbibliotek
(zawiercj4cych tylko oligonukleotydy jednakowej dlugo6ci), jak i bibliotek izotermicznych (zawieraj4cycholigonukleotydy r61nychdlugo6ci, ale o takiej samej temperaturze

topnienia). Modele te s4 nastqpnie wykorzysfrwane Ptzy konstrukcji wlasnych algorytm6w dla problemu SBH.
RozdzialT. omawia autorski algorytm aproksymacyjny dla problem6w wyszukiwania Scie2ekw grafach skierowanych, kt6re pojawiaj4 ?iq * trakcie sekwencjonowas4 to problemy komiwoja2era, minimalnej s-t
niaprzezhybrydl,zacjg. W szczeg6lno,6ci
k-ilcieLki,minimalnej k-ficieLki,Orienteering'
ytl rozdziale 8. Doktorant przedstawia wlasne modyfikacje takich heurystycznych
taalgorytm6w rozwi4zuj4cychproblem SBH jakalgorytmzachlanny, przeszukiwaniu
i wielopoziomowy algorytm kolonii mr6wek. Algorytbi, uigorytm kolonii *iO*"t
te
my teLawieraj4 autorskie ulepszenia algorytmgw znanych z literatury. Ulepszenia
wykorzystuj4 nowy model gtifo*y oraz dodatkow4 informacjg o czqstosciwyst4piefl
oligonukleotyd6w.
-Rozdzialg.
zawieraom6wienie wynik6w eksperyment6w, w kt6rych Autor por6wnalzaproponowane Ptzezsiebie algorytmy heurystyczne-z algorytmami znanymizliteratury. bo por6wnanla wykorzyslano kilka zestaw6w danych testowych'
ostatni rozdzial zawiera podsumowanie wynik6w rozprawy.

2. Najwa2niejsze wyniki przedstawione w rozprawie
Najwa2niejsze wlmikirozptawy mo2napodzlelid ryr-d-wieczg6ci' Pierwsza obejmuje
algorytmy aproksymacynl om6wione w rozdzialeT.IJzyskane wsp6lczynniki aproktych
,y*u.yjrr" maj4 istotn e znaczenie teoretyczne, Pop_r?wiaj4ceI'Laszezrozttmienie
wykazano,2e d\aproblemu Orienteering w grafie skieproblemOw.W szczeg6lnoSci
io*ury* istnieje algJrytm uptoksy*ucyjny o wsp6lcz;mniku aproksymacji, kt6ry nie
zalehy od rozmiaru instancji problemu ani teL od wartogci optymalnei rozwi4zania'
SBH, w kt6rym badany graf ma Pewne szczeg6lPrzenosz4cten w;mik.,u ptoll"ne wta6ciwo6ci, oznacza to algorytm o stalym wsp6tczynniku aproksymacii. Niestety
wyniki te, jak stusznie tau*aiaAutor, nie maj4 wielkiego znaczeniapraktyczneSo,Poniewazwsp6iczynniki aproksymacji sEdo66 du,z9i zwykle, w praktyce, znacznielepsze rezultity uzyskuje sig stoiuj4c dla tych problem6w-algorytmy heurystyczne' Jest
to jednak czgsta sytu agaiakhew przypadku innych problem6w optymalizacyjnych'
Druga grupa wa2nych wynik6w obejmuje modyfikacje algorytm6w heurystycznych e6r{"t"t a.;. tN szczeg6lnogcichodzi o opracowane algorytmy przeszukiwania
tibu i algorytmy mr6wkowJ. Wyniki eksperymentalne zawartew rozdziale 9. pokazudotychczas zrranyrrr|W szczeg6lno6ci
i4przeiagg ay.it algorytm6w nad algorytmami
gtd"" poit tlst"t^,ii lest to, Le dziqki wykorzystaniu dodatkowej informacji o powt6izeniaCh w znacznej'Iiczbieprzypadk6w udalo siq odtworzy1 analizowane sekwencje
w spos6b doktadny. W przypadku sekwencji dtugo6ci 1"09nukleotyd6w dotyczyto to
- co drugiej'
co trzeciej sekwencii, apr"ypaaku sekwencji dlugo6ci 209 nukleotyd6w
Warto zestawii to z wynikami dla przypadku, w kt6rym nie korzystano z tej dodatkowej informacji. Wtedy dokladnie udalo siq odtworzy( odpowiednio co pi4t4 oraz
co dwudziest4 piEt4 sekwencjg.
Warto r6wnie2 podkre6lii izetelnie przeprowadzone eksperymenty, kt6rych om6wienie zawierarozdzialg. Wyb6r r62norodnych danych testowych oraz wielo6i kryteri6w oceny pozwolily wszechstronnie oceni( zaproponowane aigorytmy.

3. Uwagi merytoryczne
Rozprawa jest, w przewalaj4cej czg1ci,napisana b ardzo starannie. Nale2y doceni6 dbalo56 Autora o precyzyine definiowanie poie6, problem6w. Wstqp biologiczny, zawarty
w pracy, nie jest mo2e imponujqcych rozmiar6w, ale jest (w wigkszo6ci) napisany na tyle jasno, 2e dobrze przygotowuje czytelnika do lektury kolejnych rozdzial6w.Dobrze
zdefiniowane sA pojgcia informatyczne. W przewa2aj4cejczq6ci,opis algorytm6w jest
jasny i precyzyjny.
Generalnie moja ocena merytorycznej jest jak najbardziejpozytywna. Poni2ej skupig sig jednak na pewnychzauwahonych uchybieniach.
Na str. 20 Autor posluguje sig terminem ,,podsekwencja" nie definiuj4c go. W literaturze termin ten czasami jest uZywany zamiennie z terminem ,,podstowo" (w takim znaczeniuuZywa go teL autor). Czqlciejjednak przyjmuje sig,2e,,podsekwencjg"
mo2na otrzyma( z sekwencjiprzez usunigcie zerabydt wigkszej liczby symboli z dowolnych pozycji, a wigc przykladowo ,,ABN' jest podsekwencj4 ,,ACCBBA'.
Na stronach3213 znajdul4sig kr6tkie (pojedyncze akapity) om6wienia metaheurystyk przeszukiwania tabu i kolonii mr6wek. Jednymi z gl6wnych wynik6w rozprawy sAulepszone algorytmy przeszukiwania tabu i kolonii mr6wek dla problemu SBH.
W zwi4zku z tym celowe bytoby nieco obszerniejszeprzedstawienie podstaw tych metaheurystyk. W obecnejwersji tekstu czytelnikniezaznqomiony z nimi mo2e miei problemy ze zrozlrmieniem idei proponowanych algorytm6w.
Na str. 53 zaproponowano przeksztalceniegrafu skierowanego w graf nieskierowany, dzigki kt6remu moZliwe jest rozwi4zanie problemu komiwojaZera w grafie skierowanym za pomoc4 algorytmu o znanym wsp6lczynniku aproksymacji a dla grafu nieskierowanego, ptzy czp gwarancja dokladno6ci bgdzie wlmosila w tym przypadku
a , 4E^'".Przezd^u* oraz d6is ozrrdczonoodpowiednio najwigksz4 i najmniejsZ,4zwag
krawgdzi w grafie skierowanym, przy czym zalohono, 2e -x ( d*in (
wr/frtn.n
d-u* ( oo. Nale2y w tlrm miejscu zapyta( jaki bqdzie wsp6lczynnik aproksymacji
fylko d^1"b4d2 takle d-u* bqd4 mialy warto66 ujemnE, lub te2 zerow4.
o . *,je5li
Pruekiztalcenie to jest wykorzys[rwane nastgpnie w Algorytmie 1 (problem minimalnej s-t k-6cie2ki) oraz Algorytmie 3 (problem minimalnej k-1cieLki), atakle poSrednio
w Algorytmie 4 (problem Orienteering). Proszg o ustosunkowanie siq, w trakcie puotdz dslu*
blicznej obrony, do kwestii wplywu ujemnych (b4dt zerowych) warto6ci dyrliyl
w
kontek6cie
tych
algorytm6w,
zar6wno
dla
na uzyskane wsp6lczynniki aproksymacji
dowolnych graf6w skierowanych spelniaj4cychprzl4gte zalohenia,jak i graf6w, kt6re
mog4 byd efektem modelowania wynik6w z sekwencjonowania przez hybry dy zaqg.
Niekt6re zmniejszych uchybierl zauwalonych w pracy:
o Na str. 33. w definicji 4.3.6 ulyto terminu ,,icie2ka" , kt6ry zdefiniowano dopiero
w definicji 4.3.9.
r Na str. 34. w definicji 4.3.14u?yto ,,rrieszczq1liwego"terminu ,,wierzcholek koflcowy V,rawgdzl". Poniewaz krawgd1jest zbiorem trudno jej elementy tak okre51a6.
o Na str. 54. u?yto niezdefiniowanego terminu ,,koszt drzewa".
o Na str. 108. w poz. 40, znajduje siq informacja o artykule Doktoranta ze wzmiank4 ,,w druku". Brak jednak informacji, w jakim czasopi6mie ten artykul bgdzie
wydany; skoro jest juZ zaakceptowany,to powinna sig taka informacja znale2c

4. Uwagi redakcyjne
Rozprawa zostalanapisana starannie. Wystgpuj4 w niej nieliczne liter6wki, jednak pojawiaj4sig one na tyle rzadko,Zew 2adnymrazienie s4 irytuj4ce dla czytelnika. Nale2y
podkre6lii dbato66Doktoranta oprecyzyine formulowanie problem6w i algorytm6w.
Na tym,bardzopozytywnym tle, nieco zaskakuj4cajest jednak zawarto66-wprowadzenia(Rozdzial1). Mam tutaj na my6li fakt,2e niekt6re jego akapity zostaly w cato6ci skopiowane z dalszych rozdzial6w. Od strony merytorycznej nie stanowi to mo2e
uchybilnia, bo tre56 wprowadzenia jest jak najbardziej poprawna. Niemniej rodzi to
takie odczu cie,2e wprowadzenie (w przeciwierlstwie do reszty rozprawy) bylo ptzygotowywane w pewnym po6Piechu.

5. Podsumowanie
Wymienione powy2ej uwagi merytoryczne nie maj4 istotnego wplywu na wage i jako56
wynik6w uzyskanych przez Doktoranta i om6wionych w recenzowanej rozprawie.
Opracowane-ptzez Doltoranta algorytmy wraz z wynikami ich analiz teoretycznych
oraz wyrikami eksperyment6w s4 moim zdaniem interesuj4ce z naukowego punktu
widzenia i dowodz4 przylqtychw Pracy hipotez badawczych.
Liczba pozyqi literaturowych (69) nie jest moZe jako6 bardzo duLa, ale pozycje te
zostaly do6rane poprawnie i nie mam w tym zakresie uwag krytycznych. Cytowane
z zakressbadanej dziedziny.
-pozy$e Swiad,czqoglgbokiej wiedzy doktoranta
Recenzowanapraca znajduje siq na pograniczu nauk biologicznych i technicznych.
Godne podkre6lenia jest zatem,2e Doktorant posiadl wiedzq z obu tych dziedzin i to
na takim poziomie, 2e potrafiprzystgpnie przedstawia1 zar6wno biologiczne aspekty
problem6w sekwencjonowania, jak i problemy obiiczeniowe, kt6re tu wystqpuj?' Co
wiqcej, potrafi tw6rczo wykorzystai tq wiedzqdo zidentyfikowania irozwi4zywania
interesujEcychproblem6w badawczych.

III.

Konkluzja

Rozprawa doktorska mgr. in2. Kamila Kwarciaka zawieraoryginalne i interesuj4cewyniki naukowe dotycz4ceobliczeniowego aspektu sekwencjonowania przezhybrydyzadobr4
$q. Zawarte w recenzji uwagi krytyczne nie wplywaj4 na moj4 og6ln4bardzo
oceng tozprawy.lJwa2am,2e zostaly spelnione wymagania stawiane rozprawom doli
torskim plrzez lJstautgo stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz o stopniachi tytule
w zakresiisztuki.Wnoszg zatemo dopuszczeniewspomnianej rozprawy do publicznej
obrony.
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