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Symulacja elektroforezy D N A  
metodą automatów komórkowych

Streszczenie. Podajemy opis nowego automatu komórkowego, służącego 
do symulacji procesu elektroforezy żelowej DNA. Cechy szczególne auto-
matu to zależność rozmiaru otoczenia i długości kroku czasowego od stanu 
układu. Zależności te odzwierciedlają cechy układu równań różniczkowych, 
zaproponowanego w literaturze do opisu elektroforezy. Automat jest deter-
ministyczny, co odpowiada znanym regułom Monte-Carlo zastosowanym dla 
elektroforezy w niskiej temperaturze i wysokim polu elektrycznym. Wyniki 
symulacji świadczą o tym, że w takich warunkach zdolność rozdzielcza elek-
troforezy silnie zależy od długości łańcucha.

1. Elektroforeza, geometracja i równania ruchu. Elektroforeza że-
lowa jest techniką biologii eksperymentalnej s.łużącą do rozdzielania cząste-
czek, np. DNA, o różnych wielkościach. Łańcuchy DNA poruszają się w żelu 
pod wpływem pola elektrycznego. Prędkość poszczególnych cząsteczek jest 
tym większa, im łańcuchy są krótsze. Dlatego też łańcuchy najkrótsze wy-
przedzają pozostałe, podczas gdy najdłuższe pozostają w tyle. Po jakimś 
czasie, na przykład po godzinie, fotografia żelu ujawnia szereg prążków, 
z których każdy odpowiada nagromadzeniu łańcuchów o danej długości. 
Elektroforeza pozwala więc stwierdzić, jak długie cząsteczki DNA zawiera 
badana próbka.

Technika jest prosta w działaniu [1], rodzi jednak wiele pytań. Do naj-
ważniejszych należą: jak prędkość cząsteczek zależy od ich długości, pola 
elektrycznego, temperatury czy gęstości żelu oraz jak czynniki te wpły-
wają na szerokość prążka. Oprócz parametrów technicznych pomiaru ist-
nieją także problemy wynikające z samej natury przeprowadzanego ekspe-
rymentu. Jedną z głównych trudności jest uzyskanie wąskich i dobrze od-
dzielonych prążków pochodzących od fragmentów o różnych długościach.
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Dąży się do tego, aby uzyskiwać wąskie prążki z silną zależnością prędkości 
cząsteczek od ich długości.

Stosowane przybliżenie, a co za tym idzie sposób symulacji, zależy od 
wartości wyżej wymienionych parametrów. Tu zajmować się będziemy me-
chanizmem tzw. geometracji, która jest niezłym modelem elektroforezy dla 
wysokich pól, niskich temperatur i niezbyt krótkich łańcuchów [2]. Nazwa 
pochodzi od gąsienic -  geometraków, które poruszają się, przyczepiając się 
do podłoża na przemian głową i ogonem [3]. Ich ruch wygląda tak, jakby 
mierzyły długość przebytej drogi.

Łańcuch, poruszając się w żelu pod wpływem przyłożonego pola, może 
ulegać zahaczeniom na włóknach żelu. Jeżeli dojdzie do takiego zahaczenia, 
swobodę ruchu zachowują jedynie ramiona tworzące się w wyniku zaha-
czenia, natomiast punkt zahaczenia zostaje unieruchomiony. Ponieważ na 
cząsteczkę nieprzerwanie działa pole, jej ruch jest kontynuowany. W  modelu 
wyróżnia się trzy fazy ruchu cząsteczki [4]. Faza pierwsza obejmuje pro-
ces rozprostowywania ramion po zahaczeniu łańcucha na włóknie żelu, faza 
druga -  ześlizgiwanie się łańcucha z tego włókna (łańcuch ciągnięty jest 
przez dłuższe z ramion). Faza trzecia to swobodny ruch łańcucha w żelu, 
zanim dojdzie do kolejnego zahaczenia. Mechanizm zahaczania i ześlizgiwa-
nia się łańcucha z włókna żelu określany jest właśnie terminem geometracja. 
Możliwość występowania zahaczeń sprawia, że kształt łańcucha ulega cią-
głym zmianom w czasie rozdzielania.

W  zależności od długości łańcucha oraz gęstości żelu możemy się spo-
dziewać występowania równocześnie jednego lub więcej zahaczeń. Gdyby 
jednoczesne zahaczenia danej cząsteczki się nie zdarzały, być może symu-
lacja byłaby niepotrzebna. Przy takim bowiem założeniu ześlizgiwanie się 
łańcucha z pojedynczego włókna może być opisane za pomocą równania 
różniczkowego [5]

dR(i) _  R(i) — L(i
~ d T  =  bVr R(i) +  L (i ) ’

gdzie R(i), L{i) są długościami ramion łańcucha utworzonych w wyniku 
i-tego zahaczenia, vr -  prędkością ruchu łańcucha w żelu bez geometracji, 
natomiast b to współczynnik, który przyjmuje wartość 1, jeśli zahaczeniu 
ulega koniec łańcucha, a 0.5, kiedy zahaczenie następuje wewnątrz łańcu-
cha. Prawdopodobieństwo zahaczenia w dowolnym punkcie wzdłuż łańcu-
cha jest jednakowe. W  przypadku pojedynczego zahaczenia R +  L jest stałą 
długością cząsteczki, równanie powyższe jest liniowe i łatwe do rozwiąza-
nia analitycznego. Jeżeli jednak łańcuch jest zahaczony w kilku punktach, 
każdemu z tych punktów trzeba przypisać podobne równanie, przy czym 
otrzymane równania nie są niezależne. W  przypadku dużej liczby zahaczeń 
otrzymujemy układ równań, który nie daje się rozwiązać analitycznie.
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Zanim zaczniemy rozwiązywać taki układ numerycznie, chcielibyśmy 
obejrzeć wstępne wyniki i rozglądamy się za szybką metodą ich uzyska-
nia. Jest to typowy moment, w którym decydujemy się na prosty model 
jakościowy, na przykład na użycie automatu komórkowego.

Następny rozdział poświęcony jest opisowi skonstruowanego przez nas 
automatu. Ten opis jest głównym celem pracy. W  kolejnych rozdziałach po-
dane są wyniki symulacji i ich dyskusja. Wykresy 1-4 pochodzą z pracy [6].

2. Reguły automatu komórkowego. W  standardowych zastosowa-
niach automatów komórkowych zwykle używa się reguł, zdefiniowanych dla 
z góry określonego otoczenia [7, 8]. W  prezentowanej przez nas pracy za-
równo otoczenie, jak i długość kroku czasowego ulegają zmianom zgodnie 
z regułami automatu.

Reguły użytego automatu najprościej zrozumieć, patrząc na schemat 
przedstawiony na rysunku 1 [9]. W  węzłach regularnej siatki znajdują się 
włókna żelu, które, jak wspomniano, są przeszkodami dla swobodnego ru-
chu cząsteczek. Łańcuch opisuje się jako ciąg tzw. reptonów, połączonych 
wiązaniami o długości równej długości boku komórki siatki. Wyróżnia się 
trzy możliwe stany wiązań: zgodne z kierunkiem przykładanego pola „ + 1” , 
przeciwne do kierunku pola “—1” oraz „0” , gdy dwa sąsiednie reptony znaj-
dują się w tej samej komórce. Początkowa konfiguracja N — 1 wiązań rep-
tonów (N jest liczbą reptonów w łańcuchu) jest konfiguracją przypadkową, 
tworzoną za pomocą generatora liczb losowych. Ponumerujmy wiązania na
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powyższym schemacie w kolejności od 1 do N  — 1 (tu N  =  17), patrząc od 
strony lewej.

Widzimy, że konfigurację łańcucha możemy zapisać, zgodnie z tym, co 
zostało powiedziane wcześniej, następująco: + 1, 0, + 1, —1, —1, 0, + 1, 4-1, 
4-1, 0, +1, —1, +1, +1, +1, 0.

Aby przeprowadzić symulację, konieczne jest określenie miejsc, w któ-
rych może nastąpić ruch łańcucha. Miejsca takie nazywany punktami spe-
cjalnymi. Punktami takimi są końce łańcucha oraz wiązania w stanie „0” . 
Ruch następuje według następujących reguł:

1. Rozważany model jest modelem deterministycznym, dozwolone są 
zatem jedynie przejścia zgodne z przyjętym kierunkiem pola. Inaczej mó-
wiąc, w przyjmowanym obszarze niskich temperatur prawdopodobieństwo 
ruchów termicznych przeciwnych do przyjętego kierunku pola jest bardzo 
małe i przejścia takie można zaniedbać.

2. Ruch łańcuchów odbywa się po torze wyznaczonym przez położenie 
łańcucha (repton wewnętrzny może przechodzić jedynie do komórki, w której 
był uprzednio jeden z jego sąsiadów). Tor wyznaczają reptony brzegowe 
(mają nieco większą swobodę ruchu, ponieważ mają tylko jednego sąsiada).

3. Odległość pokonywana w czasie jednego przeskoku równa jest długości 
wiązania, a równocześnie długości boku komórki.

4. Niemożliwe są przejścia „po przekątnej” ze względu na fakt, że w wę-
złach siatki znajdują się włókna żelu. Gdyby nawet z jakiegoś powodu prze-
strzeń ta była wolna, przejście i tak nie byłoby możliwe ze względu na ogra-
niczenie ruchu wynikające z długości wiązania pomiędzy reptonami.

5. Przeskok reptonu końcowego może następować do jednej z komórek 
sąsiednich, pod warunkiem spełnienia warunków 1 i 3.

6. Przeskok reptonu wewnętrznego może następować jedynie pod warun-
kiem, że jeden z jego sąsiadów znajduje się w tej samej komórce.

7. Przeskok reptonu wewnętrznego może zachodzić jedynie do komórek, 
które były wcześniej zajmowane przez łańcuch, zgodnie z warunkiem 2 oraz 
przy spełnionych warunkach 1 oraz 3 i 4.

Na podstawie powyższych reguł możemy dla dowolnej konfiguracji po-
czątkowej łańcucha przeprowadzić proces symulacji. Poniżej przedstawiono 
przykładowe konfiguracje występujące na końcach (umownie określanych 
jako lewy i prawy) oraz wewnątrz łańcucha, które pozwalają na jego ruch. 
Strzałki na rysunkach przedstawiają kierunek przejścia od konfiguracji po-
czątkowej do końcowej. Wszystkie pokazane przykłady dotyczą ruchów za-
chodzących zgodnie z polem. Na przykład jednoreptonowe przejście (0,0) —> 
(—1, 0) na lewym końcu łańcucha oznacza, że wiązanie w stanie „0” (dwa 
sąsiednie reptony w tej samej komórce) zmieniło stan na „—1” , czyli lewy 
skrajny repton wskazanej konfiguracji przesunął się w prawo.
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Określenia „lewy” i „prawy” dotyczą początku i końca łańcucha liczb, 
reprezentujących konfigurację łańcucha reptonów. Oznacza to w szczegól-
ności, że ciąg N  symboli „+1” i ciąg N  symboli „—1” określają tę samą 
konfigurację: łańcuch jest wyprostowany wzdłuż pola.

Lewy koniec:

• przejścia jednoreptonowe

+i

o,+i

/Y \
0,0

o.-l

.
o
+1,0

-1,+1

-1,0

- 1,-1

Prawy koniec:

„ A
-1 0

- 1,0

0,-1

- 1,+1

/ W

0,0 0 ,+ l

+ 1,0 + 1.+1

• przejścia trzyreptonowe

-i.+i.+i +1.+1.0 -i,-i,+i o,-1,-1

• przejścia pięcioreptonowe

itd.

+1,-1,+1,+1,0 -i,-i,+i,-i,+i o, - 1, - 1, + 1,-1

Wewnątrz łańcucha:

• przejścia jednoreptonowe

/ W
o,+i

- 1,0

+1,0

■ ^  
o.-l
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• przejścia trzyreptonowe

-1,-1,+1,0 0,-l,-l,+ l

• przejścia pięcioreptonowe

0,-l,-l,+l,+l,+l -1,-1,+1,+1,+1,0

0,-l,+l,-l,+l,+l

- 1,-1,-1,+1,+ 1,0

- 1, - 1,+  1, - 1, + 1,0 0,-l,-l,+l,-l,+l

itd.

Każdy z możliwych wariantów przeskoku charakteryzuje się przewagą 
jednego ze stanów wiązań -  „ + 1” lub „—1” :

-  przewaga nad „—1” przy braku „0” na lewym końcu łańcucha,
-  przewaga „—1” nad „ + 1” przy braku „0” na prawym końcu łańcucha,
-  przewaga „—1” na lewo od „0” lub przewaga „ + 1” na prawo od „0” 

wewnątrz łańcucha,

lub w przypadku przejść zachodzących na końcach łańcuchów także wystę-
powaniem zera na jednym z końców.

W rozważaniach pomijana jest możliwość ruchu reptonu, którego obaj 
sąsiedzi znajdują się w tej samej komórce; nie dopuszcza się do tworzenia 
tzw. herni. Ruchy takie wykraczają bowiem poza założenie o jednowymiaro- 
wości modelu [9] i są one uwzględniane dopiero w modelu dwuwymiarowym, 
który aktualnie opracowujemy.

Po określeniu miejsc, w których może nastąpić ruch, kolejnym krokiem 
jest ustalenie reguł, według których ruchy te będą zachodzić. W  pierw-
szej kolejności następują zatem, jako najszybsze, zmiany związane z jak 
najmniejszą liczbą reptonów. Dlatego też wyszukiwanie miejsc, w których 
występuje możliwość ruchu, rozpoczyna się od sekwencji jak najkrótszych. 
Najpierw więc sprawdza się, czy może nastąpić przejście jednoreptonowe -  
„0” lub „ + 1” na lewym końcu łańcucha, „0” lub „—1” na prawym końcu 
łańcucha, bądź też sekwencja „0, +1” lub „—1,0” wewnątrz łańcucha. Jeżeli
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istnieje niezerowa liczba takich sekwencji (wzdłuż całego łańcucha), pro-
cedura wyszukiwania jest przerywana i następuje ruch. W  przypadku gdy 
znaleziona liczba sekwencji jest większa niż jeden, wybór miejsca, w któ-
rym zachodzi zmiana, następuje losowo. Po zmianie procedura wyszukiwa-
nia jest powtarzana od początku, tzn. ponownie jako pierwsze wyszukiwane 
są sekwencje jak najkrótsze. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna sekwen-
cja o określonej długości umożliwiająca ruch łańcucha, szuka się sekwen-
cji o długości większej o dwa. Wyszukiwanie jest przerywane w przypadku 
znalezienia sekwencji umożliwiającej ruch lub jeżeli nie zostanie znaleziona 
żadna taka sekwencja, co oznacza, że łańcuch znajduje się w takiej konfigu-
racji, w której jego ruch jest niemożliwy. Podobna procedura była opisana 
w pracy [10].

Z powyższego wynika, że ruchy zachodzą tylko dla sekwencji o niepa-
rzystej liczbie reptonów. Można to uzasadnić następująco. Parzysta liczba 
reptonów w sekwencji oznacza albo równość długości ramion powstających 
na skutek zahaczenia łańcucha na włóknie żelu, albo różnicę długości tych 
ramion A równą co najmniej dwa. Jeżeli ramiona mają jednakową dłu-
gość, żadne z nich nie jest w stanie spowodować ześlizgnięcia się łańcu-
cha z włókna. Jeżeli A  jest równe dwa lub więcej, ruch takiej sekwencji 
jest potencjalnie możliwy. Jednak, jak stwierdzono wcześniej, im krótsza se-
kwencja podlega ruchowi, tym jest on szybszy. Program zawsze poszukuje 
jak najkrótszych sekwencji, w których mogłaby zajść zmiana. Jeżeli A  dla 
zahaczonego fragmentu łańcucha wynosi np. dwa, program odnajdzie w niej 
sekwencję, w której różnica długości ramion wynosi jeden. Taka wartość A 
umożliwia już ruch, zatem przejście to, jako szybsze od przesunięcia sekwen-
cji o A =  2, zostanie przez program wykonane wcześniej. Podobne rozumo-
wanie odnosi się do przypadku dowolnie dużej parzystej różnicy długości 
ramion. Podsumowując, jeżeli różnica długości ramion danej sekwencji jest 
parzysta, to zmianie ulegnie szybciej sekwencja nieparzysta, krótsza o 1. 
Dodajmy, że także w przypadku A  nieparzystej i większej od jeden ześli-
zgiwanie będzie zachodziło już dla sekwencji, w których różnica długości 
ramion wynosi jeden, a nie dopiero dla sekwencji dłuższych.

Jeżeli długość sekwencji podlegającej zmianie wynosi jeden i jeżeli w pro-
cesie wyszukiwania zostało znalezionych k takich sekwencji, to w ciągu kroku 
czasowego następuje k ruchów, czyli tyle, ile można było wykonać, niezależ-
nie od zmian konfiguracji łańcucha. Podobnie dzieje się w przypadku se-
kwencji dłuższych pod warunkiem, że po którejś ze zmian nie pojawiły się 
sekwencje krótsze. W  przeciwnym wypadku w czasie kroku czasowego za-
chodzą te zmiany, które nie doprowadziły do powstania sekwencji krótszych.

Długość kroku czasowego w przypadku przejść jednoreptonowych wy-
nosi t =  1. Dla przejść n-reptonowych (gdzie n > 1) jego długość określamy 
na podstawie równania (1). Kiedy łańcuch zostaje zatrzymany na włóknie
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żelu, jego ześlizgiwanie może nastąpić pod warunkiem, że jedno z jego ra-
mion jest dłuższe od drugiego. Różnica długości równa jednemu wiązaniu 
jest więc wystarczająca na to, aby proces odhaczania był możliwy. W  takim 
przypadku o czasie trwania ześlizgiwania decyduje jedynie całkowita dłu-
gość poruszającego się fragmentu łańcucha. Zgodnie z równaniem (1) dłu-
gość kroku czasowego jest równa długości sekwencji podlegającej zmianie 
w przypadku zahaczenia występującego na końcu łańcucha i długości se-
kwencji mnożonej przez dwa, gdy zahaczenie występuje wewnątrz łańcucha. 
Tak więc np. dla dwóch zahaczeń przesunięcie n-reptonowe będzie trwało n 
kroków czasowych, ponieważ prędkość ześlizgiwania będzie proporcjonalna 
do 1/n .

3. Wyniki. We wszystkich badanych przypadkach stan początkowy 
łańcucha był przyjmowany jako przypadkowa konfiguracja znaków „0” , 
„+1” i „—1” , losowanych z równymi prawdopodobieństwami. Symulacje 
przeprowadzone zostały dla łańcuchów o różnych długościach, do N  =  244 
reptonów włącznie. Na ich podstawie można stwierdzić, że w ruchu łań-
cuchów daje się wyróżnić dwa etapy. Pierwszy, który określamy jako etap 
przejściowy, charakteryzuje się występowaniem zauważalnych różnic ruchu 
poszczególnych łańcuchów. Widoczne jest to na przykładowych wykresach 
(dla N =  108) przedstawiających zmiany położenia łańcuchów (wykres 1) 
i ich konformacji (wykres 2) w czasie. Położenie jest tu rozumiane jako poło-
żenie środka łańcucha. Zmiany konformacji można zobaczyć, śledząc zależ-
ności koncentracji zer oraz średniej wartości odległości (X) między końcami 
łańcucha, dzielonej przez jego długość w zależności od czasu. Po pewnym

Wykres 1. Położenie z łańcuchów o N  =  108 reptonach w zależności od czasu
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czasie osiągany zostaje stan, kiedy wszystkie łańcuchy praktycznie ulegają 
rozprostowaniu, liczba zer iV(0) nieznacznie fluktuuje wokół jedynki (czyli 
N(0)/N fluktuuje wokół zera), a prędkości wszystkich łańcuchów są zbli-
żone.

0 1 2 3 4 5

Wykres 2. Liczba zer na wiązanie i wartość średnia odległości między końcami X  w za-
leżności od czasu dla łańcuchów o N  =  108 reptonach

Wykres 3. Iloczyn v N  w zależności od N , obliczony dla stanu ustalonego ruchu

Na wykresie 3 przedstawiono wykres zależności prędkości v (dla więk-
szej czytelności wyniku mnożonej przez długość łańcucha N) od długości 
łańcucha dla stanu ustalonego ruchu. Dla łańcuchów długich iloczyn dąży 
do stałej wartości. Korzystając z wyrażenia na ruchliwość cząstek fi =  v/E,
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możemy stwierdzić, że ruchliwość jest w tym obszarze odwrotnie proporcjo-
nalna do liczby reptonów w łańcuchu.

N = 2 4 4
N = 2 2 2
N = 2 0 0
N = 1 7 8
N = 1 5 6
N = 1 3 4
N = 1 1 2
N = 9 0
N = 6 8
N = 4 6
N = 2 4

Wykres 4. Szerokość prążka w zależności od czasu, dla różnych wartości N

D(N)
[j-w.]

6 2

2

A A

A “  A

N

0 50 100 150 200 250

Wykres 5. Współczynnik dyfuzji D (N ) dla różnych wartości N

Wspomniano wcześniej, że przedmiotem naszego zainteresowania jest 
także stwierdzenie, jak szerokość prążków zależy od czasu. Na wykresie 4
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przedstawiona została zależność od czasu szerokości prążków liczonej jako

(2) o- =  v /(*2> -  (z)2,
gdzie z jest położeniem łańcucha, dla łańcuchów o różnej długości. Kwadrat 
szerokości prążków otrzymywanych w wyniku procesu elektroforezy można 
uważać za proporcjonalny do czasu rozdzielania: a2 =  <jg +2Dt,  gdzie D jest 
stałą dyfuzji. Taka proporcjonalność jest znana z ogólnej teorii dyfuzji [11]. 
Na wykresie 5 przedstawiono wartości współczynnika dyfuzji dla różnych 
długości łańcuchów, otrzymane w wyniku symulacji.

4. Dyskusja. Współczynnik 7 między kwadratem szerokości prążka 
i jego przesunięciem jest w metodzie elektroforezy wielkością, którą można 
zmierzyć [12]. Z teorii dyfuzji [11] wynika, że jeżeli czas pomiaru jest odpo-
wiednio długi, to współczynnik ten powinien dążyć do stałej wartości. Mamy 
bowiem 7 —> 2D/v. Ta sama prawidłowość powinna być widoczna w wyni-
kach symulacji. Interesuje nas tu zależność współczynnika 7 od długości N 
łańcucha. Z punktu widzenia zdolności rozdzielczej pomiaru pożądane są 
małe wartości współczynnika 7 -  wtedy obserwujemy wąskie prążki. Z wy-
kresu 3 wynika, że prędkość cząsteczek jest proporcjonalna do 1 /N, a z wy-
kresu 5 -  że stała dyfuzji jest proporcjonalna do N. Stąd współczynnik 7 
zmienia się jak N 2.

Ten wynik odnosi się do przypadku energii pola elektrycznego wielekroć 
przekraczającej energię termiczną keT,  gdzie ks  jest stałą Boltzmanna, a T 
-  temperaturą w skali Kelvina. Wynik ten oznacza, że metoda elektroforezy 
przy użyciu silnego pola elektrycznego staje się mniej użyteczna dla długich 
cząsteczek DNA. Naturalnym wyjściem mogłoby się wydawać zmniejszenie 
pola elektrycznego. Jednak w tym przypadku dla długich łańcuchów tak ich 
prędkość, jak i współczynnik dyfuzji przestają zależeć od N  [13]. Dla eks-
perymentatora oznacza to, że prążki odpowiadające cząsteczkom o różnych 
długościach pokrywają się -  metoda w ogóle przestaje działać. Przegląd 
zagadnień związanych z symulacją elektroforezy DNA można znaleźć w pra-
cach [14, 15].

Automat opisany w tej pracy miał służyć dwóm celom. Pierwszym było 
rozszerzenie istniejących modeli symulujących elektroforezę na przypadek 
silnego pola elektrycznego. Drugim -  zwiększenie elastyczności techniki au-
tomatów komórkowych tak, aby choć jakościowo nawiązać do układu równań 
różniczkowych (1). Temu celowi służy wprowadzenie zmiennego rozmiaru 
otoczenia automatu, które w naszym przypadku jest długością poruszają-
cego się fragmentu łańcucha. Temu celowi służy też wprowadzenie zmiennej 
długości kroku czasowego. Automaty komórkowe nie dadzą się przetłuma-
czyć na równania różniczkowe i mogą być traktowane tylko jako ich przybli-
żenie. Co więcej, nie jest znana ogólna metoda konstruowania automatu dla
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danego równania różniczkowego. Mówiąc w skrócie, pochodna Newtona nie 
jest równoważna pochodnej Boole’a [16]. Jeżeli jednak rozmiar pojedynczej 
komórki automatu jest bardzo mały w porównaniu z rozmiarami układu, 
to można się spodziewać, że wyniki nie będą zbytnio odbiegać od uzyska-
nych z rozwiązania układu równań różniczkowych. Wtedy bowiem niektóre 
przynajmniej aspekty dynamiki układu makroskopowego będą niezależne 
od zdarzeń, zachodzących w skali jednej komórki. W  naszym przypadku 
sądzimy, że wyniki symulacji są wiarygodne dla długich cząsteczek.
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