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Wstęp 

W ramach rozprawy opracowano i zaimplementowano nową, wysokorozdzielczą metodę sy-

mulacji ewolucji klonalnej nowotworów, uwzględniającą mapę zysków i strat selekcyjnych pocho-

dzących od mutacji w określonych genach kierujących i towarzyszących. Metoda ta umożliwia wi-

zualizację zmian populacyjnych i pozwala na wykonywanie analiz klonalnych z dokładnością do po-

jedynczych mutacji w pojedynczych komórkach, co stanowi unikatowe rozwiązanie. Oparta jest  

o algorytm Gillespie, który na potrzeby niniejszej rozprawy został dostosowany w taki sposób, że 

możliwa jest indeksacja poszczególnych reaktantów (komórek) oraz możliwe jest jego wykonanie 

współbieżne. Niniejsza rozprawa wnosi wkład w dziedzinę, poprzez opracowanie i implementację 

nowej wysokorozdzielczej metody symulacji, optymalizowanej pod kątem ewolucji klonalnej.  

W ujęciu klasycznym, algorytm Gillespie służy do symulacji reakcji chemicznych [13] wskutek któ-

rych, reaktanty przetwarzane są na produkty. W zastosowaniach algorytmu Gillespie do symulacji 

ewolucji klonalnej, w miejsce reaktanta wprowadza się komórkę, a wybór reakcji odpowiadają pod-

jęciu decyzji, co do dalszego losu komórki (śmierć, podział z mutacją lub podział bez mutacji). 

W rozprawie pojęcie klonu rozumiane jest jako zbiór komórek posiadających identyczne mutacje 

kierujące (ang. driver mutations), powodujące zwiększenie dostosowania komórek. W tym kontek-

ście komórki wchodzące w skład klona (linii klonalnej) mogą różnić się mutacjami towarzyszącymi 

(ang. passenger mutations), które pojedynczo nie mają wielkiego wpływu na komórkę, ale uważa 

się [12] że ich duża ilość i stopniowe nagromadzanie przyczyniają się do zmniejszenia dostosowania 

komórki lub prawdopodobieństwa jej przeżycia [12]. Dla potrzeb rozprawy rozszerzono również po-

jęcie fiksacji (dany klon lub mutacja obejmuje całą populację komórek) do pojęcia stopnia fiksacji, 

określającego, jaką część populacji obejmuje dany klon lub mutacja. 

Tezy rozprawy 

1. Osiągnięcie rozdzielczości symulacji rozwoju nowotworu na poziomie pojedynczych mutacji 

w rozróżnialnych komórkach pozwala modelować i wizualizować zjawisko ewolucji klonalnej.  

2. Uzyskanie zamierzonej rozdzielczości jest możliwe dzięki wprowadzeniu indeksacji oraz op-

tymalizacji pamięciowej do algorytmu Gillespie z dyskretnym czasem (Ƭ-Leap). 

3. Wynikowa rozdzielczość symulacji pozwala odwzorować wiele zjawisk z dziedziny ewolucji 

klonalnej nowotworów, takich, jak np. heterogeniczność guza i fenotyp mutatorowy.  

Przedmiot pracy 

Rozprawa zawiera przekształcenie algorytmu Gillespie z dyskretnym czasem (Ƭ-Leap) pozwala-

jące dostosować krok Monte Carlo do oczekiwanej rozdzielczości symulacji. W ramach tego prze-

kształcenia wprowadzono struktury indeksowe umożliwiające rozróżnianie komórek, co pozwala na 

indywidualne dostosowanie prawdopodobieństw zdarzeń dla każdej z nich w każdym cyklu symula-

cji. Opracowano również metodę kompresji informacji (usuwania redundancji), bez której nie byłoby 

możliwości praktycznej implementacji algorytmu na dostępnych zasobach obliczeniowych. Dodat-

kowo algorytm Gillespie został dostosowany do przetwarzania równoległego. Algorytm Gillespie 

wraz ze wspomnianymi modyfikacjami został zaimplementowany w utworzonym, w ramach niniej-

szej pracy, oprogramowaniu symulacyjnym. 
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Analiza ewolucji modeli i narzędzi do symulacji rozwoju nowotworów 

W toku prac przeanalizowano rozwój modeli symulacji rozwoju nowotworów. Opisano powstanie 

pierwszych modeli opartych o dane kliniczne [2]. m.in. model uszkodzeń wielostopniowych,  modele 

dobrze wymieszanych populacji, oraz modele stochastyczne dobrze wymieszanych populacji oparte 

o procesy gałązkowe [10]. Przestawiono modele ustrukturyzowanych populacji, zakładające interak-

cję pomiędzy sąsiadującymi komórkami osadzonymi w n-wymiarowej przestrzeni. Jako przykład po-

dano system liniowy skierowany ze stałym rozmiarem populacji [11] i wykazano silną asymetrię 

prawdopodobieństw fiksacji mutacji w zależności od pozycji komórki w której mutacja wystąpiła  

w tym modelu. Przedstawiono również modele uwzględniające mobilność komórek w 2-3 wymiaro-

wej przestrzeni [8] jako uogólnienie procesu Morana, oraz wyjaśniono wpływ mobilność komórek 

na zwiększenie ryzyka śmierci innej komórki w takim modelu (zastępowanie komórek, prowadzące 

do braku zwiększenia stopnia fiksacji komórek z mutacją). Podano też przykłady kilku współcze-

snych modeli powstałych na przestrzeni ostatnich 10 lat, w tym zaprezentowany [9] przez Ivanę Bo-

zic (i in.) model z roku 2010 oparty o proces gałązkowy Galtona-Watsona. Wskazano wadę tego 

modelu, polegającą na estymowaniu ilości mutacji towarzyszących na podstawie ilości mutacji kie-

rujących, co nie odpowiada sytuacji rzeczywistej, gdyż wiele mutacji towarzyszących występuje jesz-

cze przed pojawieniem się pierwszej mutacji kierującej. Przedstawiono, najistotniejszy, z punktu wi-

dzenia niniejszej rozprawy, stochastyczny model C. McFarland i in. [12] z roku 2014, który uwzględ-

nia wpływ mutacji kierujących i towarzyszących i jest oparty o algorytm Gillespie. Opisano wpływ 

zysków i strat selekcyjnych (na skutek zakumulowanych mutacji kierujących i towarzyszących) na 

prawdopodobieństwo podziału komórki. Wykazano istotne uproszczenia, polegające na braku roz-

różniania mutacji w poszczególnych genach kierujących (ich wpływ na zysk selekcyjny jest okre-

ślony jako parametr), oraz, analogicznie, w towarzyszących, co prowadzi do braku możliwości śle-

dzenia zmian heterogeniczności guza, gdyż komórki z taką samą ilością mutacji nie są rozróżniane. 

Opisano zalety modelu, który daje dobre wyniki ilościowe w dziedzinie zmian rozmiaru populacji  

w czasie oraz pozwala zaobserwować pewne zjawiska, np. przeciąganie efektu pomiędzy mutacjami 

kierującymi i towarzyszącymi oraz wskazanie krytycznej wartości rozmiaru populacji początkowej, 

bariery, po przekroczeniu której szansa na rozwinięcie się nowotworu gwałtownie rośnie. Model ten 

ostatecznie wybrano jako bazę, dla wysokorozdzielczych symulacji opracowanych w ramach niniej-

szej rozprawy. 

Dostosowanie algorytmu Gillespie do symulacji ewolucji klonalnej 

 Rozprawa zawiera wprowadzenie do klasycznej postaci algorytmu Gillespie, które zostało uzu-

pełnione o informacje n/t. wad podstawowej jego wersji, tzn. braku wydajności, płynącej m.in. z racji 

powtórzeń tych samych reakcji [15]. Opisano założenia na których opiera się modyfikacja Ƭ-Leap 

oraz powód jej stosowania [15]. W celu doboru optymalnego czasu skoku skorzystano ze specyficz-

nych cech symulacji podziałów komórki i ostatecznie przyjęto Ƭ - Leap wynoszące 24h czasu rzeczy-

wistego, ujęte jako czas jednostkowy „1” w modelu, co pozwala łatwo odnieść horyzont czasu symu-

lacji do czasu kalendarzowego (rzeczywistego), dając wyniki intuicyjne w interpretacji względem 

danych rzeczywistych. 
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W celu dostosowania algorytmu Gillespie do wymagań symulacji ewolucji klonalnej, dla zacho-

wania ciągłości informacji genealogicznej, do algorytmu została prowadzona indeksacja. Technicz-

nie, każdej z komórek został przydzielony indywidualny indeks. Dodatkowo, każda z nich przecho-

wuje również indeks komórki rodzica, oraz miary pozwalające wyznaczyć własny wektor skłonności 

reakcji (dla każdej z komórek, oddzielnie).  

W toku pracy wykazano, że symulacja ewolucji klonalnej jest procesem, który może być prowa-

dzony równolegle, gdyż (w uproszczonym scenariuszu) komórki nie oddziałują między sobą, więc 

ewolucja każdej z nich jest niezależna. Jedynym czynnikiem powodującym konieczność okresowej 

synchronizacji jest zależność wektora skłonności reakcji komórek od miary populacyjnej jaką jest 

bieżący rozmiar całkowity populacji, co wymusza okresową synchronizację informacji pomiędzy 

wątkami. W algorytmie wysokorozdzielczego modelowania ewolucji klonalnej, początkowa popula-

cja komórek dzielona jest na równoliczne grupy, z których każda przetwarzana jest przez inny wątek 

obliczeniowy [16], [17], [18]. Na skutek stochastycznych zdarzeń ilość komórek zmienia się w po-

szczególnych wątkach, a te przetwarzające więcej komórek dłużej wykonują obliczenia i potencjalnie 

więcej komórek ulegnie w nich podziałom. Dysproporcje pomiędzy czasem wykonania obliczeń 

przez poszczególne wątki z czasem pogłębiają się, co może prowadzić zagłodzenia części z nich  

i przejęcia całości obliczeń jedynie przez część wątków.  

Aby zapobiec tej niekorzystnej sytuacji opracowano adaptywną metodę wyrównywania obciąże-

nia opartą o dynamiczną heurystykę, odporną na heterogoniczność środowiska [17]. Heurystyka na 

której ją oparto, to miara stopnia wypełnienia czasu obliczeniowego wątków równoległych, która  

w całości opiera się na danych uzyskanych dynamicznie w czasie wykonania [19]. Algorytm realizu-

jący równoważenie obciążenia w oparciu o opisaną heurystykę, cyklicznie przerzuca część obiektów 

(komórek) pomiędzy wątkami, proporcjonalnie do różnic w wypełnieniu ich czasu obliczeniowego. 

Jego implementacja [17] została przetestowana i pozwoliła uzyskać średni przyrost wydajności na 

poziomie 16,21x, a sama metoda jest stabilna wg założonych kryteriów [19]. 

Ogromne zapotrzebowanie pamięci na skutek indywidualnej indeksacji i przechowywanie cech 

własnych reaktantów wymusiło opracowanie, skutecznego algorytmu kompresji informacji, polega-

jącego na usuwaniu redundancji. Zauważono, że cechą danych o mutacjach w populacji komórek, 

jest podobieństwo informacji dla poszczególnych komórek. Przykładowo w ramach jednego klona 

komórki mają takie same mutacje (kierujące). Dodatkowo, komórki potomne, mają te same mutacje 

co rodzic (przy podziale bez mutacji), lub  mogą mieć jedną dodatkową mutację kierującą lub towa-

rzyszącą. Opracowana metoda kompresji LCPG wykorzystuje zagnieżdżoną indeksację. Każda z ko-

mórek przechowuje indeksy: największego wspólnego zbioru mutacji kierujących i towarzyszących. 

W strukturze indeksowej znajduje się informacja o ostatnio otrzymanej mutacji (kierującej, lub to-

warzyszącej) oraz indeks największego wspólnego zbioru pozostałych mutacji (kierujących, lub to-

warzyszących), pod którym, znowu, zawarte są informację o pojedynczej mutacji i największym 

wspólnym indeksie, itd... Uzyskano współczynnik kompresji wynoszący 2 rzędy wielkości. 
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Teoria i model działania utworzonego systemu symulacji CCES 

Efekt mutacji nabytych przez komórkę akumuluje się, co prowadzi do ustalenia konkretnej, dla 

danej komórki, skłonności podziału. W modelu wykorzystuje się mapę zysków i strat selekcyjnych 

MAM która pozwala ustalić indywidualny zysk i stratę selekcyjną dla mutacji w każdym ze zdefinio-

wanych genów. Ogólna skłonność konkretnej komórki do podziału wyrażona jest wzorem: 

 
𝐵(𝑆𝑑1, … , 𝑆𝑑𝐷 , 𝑆𝑝1, … , 𝑆𝑝𝑃) =  

∏ (1 +  𝑠𝑑𝑛)𝐷
𝑛=1

∏ (1 +  𝑠𝑝𝑚)𝑃
𝑚=1

 ( 1 ) 

B(...) - skłonność komórki do podziału, gdzie: D - ilość nabytych mutacji kierujących, sdn - zysk 

selekcyjny od n-tej mutacji kierującej, P - ilość nabytych mutacji towarzyszących, spm - strata selek-

cyjna od m-tej mutacji towarzyszącej. 

W modelu zaimplementowano analogię rywalizacji komórek o dostępne zasoby. Ponieważ model 

nie symuluje interakcji komórek ze środowiskiem, ustalono, że przy niezmiennej sumarycznej ilości 

dostępnych zasobów w symulowanym środowisku, skłonność komórki do śmierci będzie skorelo-

wana z przyrostem rozmiaru populacji. Przy stałym rozmiarze populacji, skłonność komórki do 

śmierci wynosi 1, czyli tyle samo ile skłonność komórki bez mutacji do podziału. 

 
𝐸(𝐶𝑝𝑠, 𝐼𝑝𝑠) =  

𝐶𝑝𝑠

𝐼𝑝𝑠
 ( 2 ) 

E(...) - skłonność komórki do śmierci w modelu CCES, gdzie Cps - rozmiar populacji na początku 

bieżącego cyklu symulacji, Ips - rozmiar populacji początkowej. 

Upraszczając, można przyjąć, że w toku symulacji dla każdej z komórek zostanie podjęta decyzja 

co do jej śmierci, lub podziału. Zdarzenia te są rozłączne, dlatego też, skłonności wyrażone przez (1) 

oraz (2) mogą zostać sprowadzone do prawdopodobieństw śmierci i podziału komórki poprzez nor-

malizację ich sumy do jedności.  

Ostatecznie dla prawdopodobieństwa podziału komórki otrzymujemy: 

 
𝑃𝑀(𝑆𝑑1, … , 𝑆𝑑𝐷 , 𝑆𝑝1, … , 𝑆𝑝𝑃 , 𝐶𝑝𝑠, 𝐼𝑝𝑠) =

𝐵(𝑆𝑑1, … , 𝑆𝑑𝐷, 𝑆𝑝1, … , 𝑆𝑝𝑃)

𝐵(𝑆𝑑1, … , 𝑆𝑑𝐷, 𝑆𝑝1, … , 𝑆𝑝𝑃) + 𝐸(𝐶𝑝𝑠, 𝐼𝑝𝑠) 
 ( 3 ) 

PM(...) - prawdopodobieństwo podziału komórki w modelu CCES, gdzie: D - ilość nabytych mu-

tacji kierujących, sdn - zysk selekcyjny od n-tej mutacji kierującej, P - ilość nabytych mutacji towa-

rzyszących, spm - strata selekcyjna od m-tej mutacji towarzyszącej, Cps - rozmiar populacji na po-

czątku bieżącego cyklu symulacji, Ips - rozmiar populacji początkowej. 

Natomiast dla prawdopodobieństwa śmierci komórki otrzymujemy: 

 
𝑃𝐴(𝑆𝑑1, … , 𝑆𝑑𝐷 , 𝑆𝑝1, … , 𝑆𝑝𝑃 , 𝐶𝑝𝑠, 𝐼𝑝𝑠) =

𝐸(𝐶𝑝𝑠, 𝐼𝑝𝑠)

𝐵(𝑆𝑑1, … , 𝑆𝑑𝐷, 𝑆𝑝1, … , 𝑆𝑝𝑃) + 𝐸(𝐶𝑝𝑠, 𝐼𝑝𝑠) 
 

( 4 ) 

PA(...) - prawdopodobieństwo śmierci komórki w modelu CCES, gdzie: D - ilość nabytych mutacji 

kierujących, sdn - zysk selekcyjny od n-tej mutacji kierującej, P - ilość nabytych mutacji towarzyszą-

cych, spm - strata selekcyjna od m-tej mutacji towarzyszącej, Cps - rozmiar populacji na początku 

bieżącego cyklu symulacji, Ips - rozmiar populacji początkowej. 
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Porównanie wyników z wybranymi istniejącymi rozwiązaniami 

W ramach rozprawy porównano wyniki działania utworzonego systemu z 5 różnymi modelami, 

w tym z modelem z akumulacją mutacji kierujących [9]. Po odpowiednim dostrojeniu parametrów 

modeli wykazano, że dynamikę zmian rozmiaru populacji z modelu CCES (wykonanego w ramach 

niniejszej rozprawy) można odwzorować w ograniczony sposób w modelu z akumulacją mutacji kie-

rujących [9], gdyż ten ostatni nie uwzględnia wyhamowującego wpływu mutacji towarzyszących.  

Największą zgodność wyników otrzymano porównując model CCES do modelu z przeciąganiem 

efektu pomiędzy mutacjami kierującymi i towarzyszącymi (MZPL) [12], który uwzględnia zyski  

i straty z odpowiednich rodzajów mutacji. Autorzy MZPL postulują istnienie optymalnej częstości muta-

cji punktowych dla rozwoju nowotworu (u = 1*10-8), po przekroczeniu której populacja ulega roztapianiu, 

natomiast poniżej tej wartości progresja nowotworu jest zbyt wolna. Dla modelu CCES wyznaczono war-

tość optymalnej częstości mutacji punktowych, przy założeniu zysku selekcyjnego z mutacji kierującej sd 

= 0.1 (dane uzyskane z badań referowanych w [12]) oraz straty selekcyjnej sp = 5*10-3 (najlepsza sugero-

wana wartość przez autorów [12]) i wynosi ona  3*10-8. Jest więc identyczna co do rzędu wielkości  

z publikacją [12].  

 

        
Rysunek 1. Prawdopodobieństwa nowotworu w modelach CCES (po lewej) oraz MZPL (po prawej [12]) 

w przestrzeni początkowych rozmiarów populacji i częstości mutacji punktowych (u góry)  

oraz w przestrzeni strat selekcyjnych od mutacji towarzyszących i częstości mutacji punktowych (na dole) 

Kolor brązowy oznacza brak wystąpienia nowotworu (prawdopodobieństwo bliskie zeru), kolor zielony 

oznacza wystąpienie nowotworu (prawdopodobieństwo bliskie jedności) 



|  Podsumowanie – potwierdzenie tez rozprawy 

Strona 6 z 10 

 

Podsumowanie – potwierdzenie tez rozprawy 

W toku prac założenia teoretyczne, dotyczące wyboru algorytmu, jego przydatności, oraz moż-

liwości dostosowania do nowych wymagań zostały praktycznie zweryfikowane w postaci utworzo-

nego oprogramowania CCES. Dla zadanych parametrów uzyskano szereg danych, które są w więk-

szości zgodne z innymi rozwiązaniami dziedzinowymi (w zakresie w którym pokrywają się ich funk-

cje). Wytłumaczono różnice w niektórych wynikach wraz ze wskazaniem ich źródła. Symulator po-

zwala odtworzyć strukturę klonalną guza, oraz obrazuje wiele znanych zjawisk, takimi jak hete-

rogeniczność wewnętrzna guza, zapadkę Mullera, fenotyp mutatorowy, co potwierdza pierwszą  

i trzecią tezę niniejszej rozprawy, stanowiącą, że zwiększenie rozdzielczości symulacji do pojedyn-

czych mutacji w rozróżnialnych komórkach, pozwala modelować i wizualizować zjawisko ewolucji 

klonalnej, oraz, że odwzorować zjawiska będące jej konsekwencją. Kryterium rozróżnialności ko-

mórek wymusiło wprowadzenie indeksacji do algorytmu Gillespie oraz powiązanie komórek ze 

strukturą informacyjną o mutacjach. Zrównoleglenie algorytmu oraz przetwarzanie bardzo dużej ilo-

ści danych wymusiło zastosowanie autorskich algorytmów kompresji informacji (LCPG). Z powo-

dzeniem zastosowano optymalizację algorytmu Gillespie poprzez dyskretyzację czasu symulacji, 

znaną jako Ƭ-Leap). Dobór ww. algorytmu, jego modyfikacji i dostosowań umożliwił realizację sys-

temu symulacyjnego, co całkowicie potwierdza drugą tezę niniejszej rozprawy, stanowiącą, że osią-

gnięcie zamierzonej rozdzielczości symulacji jest możliwe dzięki wprowadzeniu indeksacji oraz op-

tymalizacji pamięciowej do algorytmu Gillespie z dyskretnym czasem Ƭ-Leap). 
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Dodatek: uzyskane, przykładowe dane wynikowe 

Cell Files dla pojedynczej iteracji 

Pliki Cell Files zawierają informacje o każdej z komórek w każdym z cykli symulacji. Do zapi-

sywanych informacji należą: cykl symulacji, ilość komórek na końcu cyklu symulacji, id komórki, id 

rodzica, wiek komórki, ilość mutacji kierujących i towarzyszących, flagi czy dana komórka w danym 

cyklu powstała, czy zmarła, wartości wektora skłonności (prawdopodobieństwo śmierci, podziału, 

braku mutacji, mutacji kierującej, mutacji towarzyszącej), id klona, id mutacji kierującej nabytej  

w bieżącym cyklu symulacji, oraz id nabytej mutacji towarzyszącej, lub, w przypadku braku mutacji 

w danym cyklu, mutacje nabyte ostatnio (lub odziedziczone od rodziców). Komórka pojawia się 

pierwszy raz w pliku Cell File, gdy powstaje na skutek podziału rodzica (lub w cyklu "0" gdy należy 

do populacji początkowej), natomiast ostatni raz, gdy odnotowana zostaje jej śmierć (później infor-

macja o nieżywej komórce nie jest już powielana do wpisów pochodzących z kolejnych cykli symu-

lacji. 

 

Fragment pliku Cell File należy czytać następująco: w drugim cyklu symulacji (numeracja od "0") 

na koniec cyklu populacja liczyła 984 komórek, komórki o identyfikatorach 1475 oraz 1477 uległy 

apoptozie, komórki 1476, 1478, 1479 nie uległy żadnej zmianie, komórki 1481 i 1486 powstały na 

skutek podziałów odpowiednio komórki 10 oraz 20. Obydwie te komórki potomne powstały z czy-

stego podziału bez mutacji. Komórka 1480 powstała z podziału komórki 9 i zyskała jedna mutację 

towarzyszącą w genie CSV_PAS_1919 na lokusie 1918904, komórka 1482 powstała z podziału ko-

mórki 11 i zyskała mutację towarzyszącą w genie CSV_PAS_800 na lokusie 799231, analogicznie 

komórka 1483 powstała z podziału komórki 13 i zyskała mutację w genie CSV_PAS_1278 na lokusie 

1277061, itd...  
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1 984 1475 988 1 0 0   X 1.0 1.0 0.4998599 1.4E-4 0.5 1   

1 984 1476 1476 1 0 1     1.0 0.998809 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_2434@2433218| 

1 984 1477 990 1 0 1   X 1.0 0.998758 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_2863@2862318| 

1 984 1478 1478 1 0 1     1.0 0.998712 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_3244@3243011| 

1 984 1479 1479 1 0 1     1.0 0.998832 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_2242@2241813| 

1 984 1480 9 0 0 1 X   0.955999 0.998871 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_1919@1918904| 

1 984 1481 10 0 0 0 X   0.955999 1.0 0.4998599 1.4E-4 0.5 1   

1 984 1482 11 0 0 1 X   0.955999 0.999005 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_800@799231| 

1 984 1483 13 0 0 1 X   0.955999 0.998947 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_1278@1277061| 

1 984 1484 14 0 0 1 X   0.955999 0.998566 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_4465@4464921| 

1 984 1485 17 0 0 1 X   0.955999 0.999064 0.4998599 1.4E-4 0.5 1  CSV_PAS_307@306670| 

1 984 1486 20 0 0 0 X   0.955999 1.0 0.4998599 1.4E-4 0.5 1   
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Mapa Ewolucji Klonalnej dla pojedynczej iteracji 

Mapa bitowa ewolucji klonalnej stanowi mocny wyróżnik opracowanego w ramach niniejszej 

rozprawy oprogramowania. Wysokorozdzielcze symulacje CCES pozwalają śledzić dokładne losy 

całych linii komórkowych, dlatego finalne mapy ewolucji klonalnej są dokładne i odwzorowują pre-

cyzyjnie zmianę struktury klonalnej populacji w czasie. Mapa ta zapisana jest w dwóch postaciach  

w podkatalogu Graphics w ramach katalogu dla danej iteracji symulacji. 

 

Rysunek 2. Mapa ewolucji klonalnej guza dla pojedynczej iteracji CCES - wersja barwiona 

W przedstawionej mapie czas biegnie od góry do dołu, rosnąca szerokość mapy odpowiada ro-

snącemu rozmiarowi populacji w czasie. Poszczególne klony zaznaczone są losowymi kolorami  

w celu ich odróżnienia od siebie. Ten sam kolor w różnych obszarach przestrzeni symulacji oznacza 

różne klon (istotne są jedynie granice pomiędzy sąsiadującymi kolorami). W czasie trwania symulacji 

widać wyraźnie, że ilość klonów nie rośnie specjalnie i waha się w granicach kilku sztuk. Wyróżnić 

można również okresy, kiedy jeden klon przejmuje całą przestrzeń symulacji, po czym na skutek 

jednej, lub kilku mutacji kierujących powstają nowe subklony, które z czasem zastępują klona-ro-

dzica. Warta zauważenia jest coraz większa prędkość fiksacji klonów wraz z upływającym czasem 

symulacji. Drugim wariantem mapy ewolucji klonalnej jest postać z kolorowaniem w stylu "mapy 

ciepła", gdzie kolory poszczególnych klonów mieszczą się w przedziale od zielonego, przez żółty, 

do czerwonego obrazując zagęszczenie mutacji kierujących. 
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Wykresy analizy typów i ilości mutacji dla pojedynczej iteracji 

Symulator generuje zestawienia pewnych wielkości w ramach populacji. Należą do nich: histo-

gramy ilości mutacji kierujących i towarzyszących w komórkach cienia populacji (Shadow), jak rów-

nież dla komórek ostatniego cyklu (Survivors). Histogramy typów mutacji mają na osi kategorii, ro-

dzaje typów mutacji, natomiast na osi wartości, ilość różnych mutacji określonego typu. Mutacja typu 

m oznacza, że określony gen posiada mutację w ilości komórek równej m. Jeżeli dla takiego typu 

mutacji, wartość wynosi w, oznacza to, że jest w różnych genów posiadających mutację typu m. Przy-

kładowa postać danych wynikowych: 

   

Rysunek 3. Wykresy analizy typów i ilości mutacji CCES 

Analizy Klonalne mutacji kierujących dla populacji wynikowej. 

Analiza zapisywana jest w dwóch plikach: Survivor Clones (Driver-Analysis) All.CSV, oraz 

Survivor Clones (Driver-Analysis) Significant.CSV. W pierwszym pliku znajdują się informacje  

o wszystkich klonach, natomiast w drugim informacje o istotnych klonach. Istotne klony, to klony 

spełniające warunki określone w parametrach analizy danych symulacji: Minimalny rozmiar klonu 

(ilość komórek) - parametr: teCloneMinSize , oraz minimalny czas życia klonu (ilość cykli) - para-

metr teCloneMinLifespan. Obydwa pliki mają identyczną strukturę wewnętrzną, różnią się jedynie 

ilością rekordów. Poniżej przedstawiono fragment takiego pliku: 
---------- New Cell Clone Group -------- 

Cells in group: 1078 

Group ID: 1468 

Parent Group ID: 1404 

Clone begin in cycle: 5849 

Clone lifespan: 201 

Driver mutation count: 44 

Mutations:  

CSV_DRI_7@1314|CSV_DRI_7@1222|CSV_DRI_7@1322|CSV_DRI_5@950|CSV_DRI_4@771|CSV_DRI_7@133

4|CSV_DRI_7@1383|CSV_DRI_7@1293|CSV_DRI_6@1132|CSV_DRI_4@651|CSV_DRI_4@739|CSV_DRI_6@1145

|CSV_DRI_7@1216|CSV_DRI_1@24|CSV_DRI_4@669|CSV_DRI_2@255|CSV_DRI_7@1266|CSV_DRI_1@193|CSV

_DRI_2@245|CSV_DRI_3@544|CSV_DRI_4@744|CSV_DRI_6@1016|CSV_DRI_2@273|CSV_DRI_7@1239|CSV_DR

I_6@1128|CSV_DRI_7@1226|CSV_DRI_4@679|CSV_DRI_1@19|CSV_DRI_4@766|CSV_DRI_1@57|CSV_DRI_1@5

9|CSV_DRI_5@989|CSV_DRI_3@581|CSV_DRI_7@1239|CSV_DRI_5@943|CSV_DRI_3@559|CSV_DRI_5@996|CS

V_DRI_2@312|CSV_DRI_5@881|CSV_DRI_3@561|CSV_DRI_1@105|CSV_DRI_6@1080|CSV_DRI_2@310|CSV_DR

I_5@875| 

Cells:  << not listed due to CutOff limitation in program >>  

 

---------- New Cell Clone Group -------- 

Cells in group: 62 
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Wyniki analiz między-iteracyjnych 

   

Rysunek 4. Ilości mutacji kierujących w dziedzinie czasu symulacji CCES 

   

Rysunek 5. Ilości mutacji towarzyszących w dziedzinie czasu symulacji CCES 

   

Rysunek 6. Ilość mutacji kierujących w dziedzinie rozmiaru populacji  

   

Rysunek 7. Ilość mutacji towarzyszących w dziedzinie rozmiaru populacji 


