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Niestabilność i wybuchy w matematycznych modelach
procesów biologicznych

1.Wprowadzenie, czyli o związkach matematyków i biologów

Czy nauki biologicznemogą inspirowaćmatematyków? Jest to w zasadzie
pytanie retoryczne, gdyż jakwiadomomodelematematyczne opisujące zjawiska
w biologii generują wiele ciekawych problemów, do badań których potrzebne
są nietrywialnie i często nowe narzędziamatematyczne.Wielokrotnie sprawdza
się tutaj obserwacja, że współczesna biologia w takim samym stopniu stymuluje
rozwój matematyki, jak kiedyś (i obecnie) ûzyka.

A co matematycy mogą zaoferować biologom? Modele matematyczne
procesów biologicznych proponowane przezmatematyków opisują oddziaływa-
nia pomiędzy różnymi elementami badanego zjawiska i pozwalają przewidzieć
konsekwencje tych oddziaływań. Ich jakościowa oraz ilościowa (numerycz-
na) analizamatematyczna wyjaśnia zaobserwowane zjawiska, a czasami prze-
widuje nowe.

W niniejszym artykule opisujemy naszewspólne badania zKanako Suzuki
(która obecnie jest profesorem na uczelni Ibaraki University w Japonii), podczas
których obserwowaliśmy wzajemne oddziaływanie na siebie biologii i matema-
tyki. Efektem pracy naszego zespołu było zbudowaniemodelu matematycznego
wykorzystującego aparat równań różniczkowych, a udowodnione przez nas
twierdzenia pozwoliły zrozumieć naturę opisywanych zjawisk biologicznych.
W pracy tej opisujemy wyniki, które uzyskaliśmy w latach 2010–2013, spotykając
się i prowadząc wielogodzinne dyskusje na uniwersytetach wHeidelbergu,Wro-
cławiu oraz Sendai (Japonia). Różnego rodzaju zagadnienia związane z nume-
rycznym modelowaniem opisywanych zjawisk dyskutowaliśmy z doktorantem
Steòenem Härtingiem z uniwersytetu w Heidelbergu.
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2. Niestabilność Turinga

Niestabilność wywoływana przez dyfuzję jest zjawiskiem z biologii mate-
matycznej, które często wykorzystuje się do wyjaśnienia procesu spontaniczne-
go tworzenia się niejednorodnych i stabilnych struktur. Powstawanie i rozwój ta-
kichniejednorodnych strukturw tkankach złożonych z żywych komórek jestwy-
padkową skomplikowanych reakcji biochemicznych, zachodzących wewnątrz
komórek (tzw. szlaków sygnałowych) i na ich powierzchni oraz komunikacji
pomiędzy komórkami. W ten sposóbm.in. próbuje się zrozumieć i wyjaśnić
mechanizm morfogenezy w embriologii. Przypomnijmy tutaj, żemorfogenezą
nazywamy biologiczne procesy rozwojowe, w wyniku których determinowany
jest kształt zarodka (embrionu) w kolejnych stadiach rozwojowych i ostateczny
kształt dorosłego organizmu.

Jednym z pierwszych, który próbował wyjaśnićmechanizmy przełamania
symetrii we wczesnym etapie rozwoju embrionu był brytyjski uczony Alan
M. Turing1 –matematyk, kryptolog, twórca pojęciamaszyny Turinga i jeden
z twórców informatyki. Turing wniósł ogromny wkład nie tylko w rozwój in-
formatyki, ale również biologii matematycznej, publikując w 1952 roku słynną
pracę [24] na temat tworzenia się niejednorodnych struktur w biologii.W ar-
tykule tym rozważa się reakcję chemiczną dwóch dyfundujących substancji.
Z powodu różnych prędkości dyfuzji, jednorodny stan stacjonarny w mieszani-
nie tych związków chemicznych przestaje być stabilny i zaczynają się tworzyć
niejednorodne i stabilne struktury przestrzenne. Turing wyjaśnił tę ideę wy-
korzystując układ liniowych równań różniczkowych cząstkowych –w później-
szych badaniach innych uczonych okazało się, że takie samo zjawisko pojawia
się w wielu innych nieliniowych modelach biologii teoretycznej. Z tego powodu
niejednorodne struktury, których powstaniemożna wyjaśnić wykorzystując
idee Turinga, nazywa się wzorami Turinga.

Wzory Turingamają następujące fundamentalne własności.
1. Są to stacjonarne (tzn. niezmieniające się w czasie) rozwiązania równań

różniczkowych.
2. Powstają onewwyniku zaburzeniaw sposób niejednorodny przestrzennie

pewnych stałych rozwiązań stacjonarnych. W przypadku, gdy zaburzenia
sąmałe i jednorodne w przestrzeni, te wyróżnione rozwiązania stacjonar-
ne powinny być stabilne.

3. Zjawisko tworzenia sięwzorów Turinga powinno zależeć tylko od parame-
trów rozważanego układu i niemoże zależeć odwarunków początkowych,

1 Turing urodził się w 1912 roku w Londynie, a zmarł w 1954 roku wWilmslow.
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brzegowych i sił zewnętrznych pojawiających się przy opisie rozważanego
zjawiska.
Pierwsze eksperymentalne potwierdzenie teorii Turingamiało miejsce

dopiero w roku 1990 w laboratorium De Kepper, w którym badano reakcje
chlorytu, jodku i kwasu malonowego (tzw. CIMA reactions) prowadzące do
powstawania różnorodnych wzorów przestrzennych (patrz artykuł [2]). Re-
akcje te następnie zostały z sukcesem opisane przy pomocy modeli Turinga
zaproponowanych przez Lengyela i Epsteina w pracy [10].

Dynamiczne własności wzorów Turinga w naturze zaobserwowane zo-
stały po raz pierwszy w 1995 roku przez japońskich biologów Kondo i Asai
(patrz artykuł [9]), którzy badali formowanie się pasków na skórze tropikalnej
ryby nazywanej ustniczkiem cesarskim (Pomacanthus imperator). To jedna
z najbardziej atrakcyjnych ryb na świecie ze względu na swój wygląd – osiąga
do 40 cm długości i ma ciało silnie bocznie spłaszczone, z niebieskimi i żół-
tymi liniami układającymi się w różne wzory zmieniające się z wiekiem ry-
by. Z tego powodu jest ona często poławiana i hodowana w akwariach mor-
skich. Kondo i Asai wykorzystali pewien układ równań różniczkowych cząst-
kowych do wyjaśnienia tworzenia się i zmian na skórze ustniczka cesarskie-
go, a ich symulacje numeryczne potwierdziły, że model ten dobrze opisuje
to zjawisko.

1. Ustniczek cesarski (Pomacanthus imperator)

Wiele innych przykładów, w których wykorzystuje się idee Turinga do wy-
jaśnieniamechanizmów biologicznych prowadzących do tworzenia się wzorów
na skórze zwierząt można znaleźć w książceMurraya [20].
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3. Układy reakcji–dyfuzji i niestabilność Turinga

Z matematycznego punktu widzenia,mechanizm zaproponowany przez
Turinga nietrudno wyjaśnić wykorzystując następujący układ równań różnicz-
kowych cząstkowych typu reakcji–dyfuzji

ut = ε∆u + f (u, v), vt = D∆v + g(u, v). (1)
Układ rozważa się zazwyczaj w pewnym ograniczonym obszarze i uzupełnia
się go warunkami brzegowymi Neumanna

n⃗ ⋅ ∇u = 0 oraz n⃗ ⋅ ∇v = 0
(n⃗ jest wektorem jednostkowym, ortogonalnym do brzegu i skierowanym na
zewnątrz obszaru,w którym rozpatrujemy zagadnienie (1)) oznaczającymi brak
przepływu substancji o gęstościach opisanych funkcjami u(x , t) i v(x , t) przez
brzeg tego obszaru.

Zauważmy, że każda para liczb (ū, v̄) spełniająca warunki
f (ū, v̄) = 0 oraz g(ū, v̄) = 0 (2)

jest rozwiązaniem powyższego układu równań i spełnia warunek brzegowy.
Interesuje nas stabilność tego rozwiązania. Przypomnijmy, że rozwiązanie jest
stabilne, jeżeli małe zaburzenie rozwiązania w chwili t = 0 prowadzi do małej
zmiany tego rozwiązania dla wszystkich t > 0.

Genialny pomysł Turinga, który pomaga wyjaśnić zjawisko morfogenezy,
polega na spostrzeżeniu, że pewne układy równań różniczkowych cząstkowych
typu reakcji–dyfuzji opisują zjawisko tworzenia się niejednorodnych struktur
przestrzennych o własnościach podanych w poprzednim rozdziale w punk-
tach 1–3. Matematyczny opis tego wyniku wygląda następująco.

Przyjmijmy, że U(x , t) i V(x , t) sąmałymi zaburzeniami stałego rozwią-
zania stacjonarnego (ū, v̄) układu (1) i określmy funkcje

u(x , t) = ū +U(x , t), v(x , t) = v̄ + V(x , t).
Wykorzystując warunki brzegowe, stosując rozwinięcie Taylora dla funkcji
f (u, v) i g(u, v) i pomijając wyrazy wyższego rzędu (czyli stosując metodę
linearyzacji, w której wyrazy wyższego rzędu są bardzo małe przy małych
zaburzeniach) otrzymamy liniowy układ równań cząstkowych

Ut = εUxx + fu(ū, v̄)U + fv(ū, v̄)V ,
Vt = DVxx + gu(ū, v̄)U + gv(ū, v̄)V , (3)

który również uzupełniamy warunkami brzegowymi Neumanna.
Turing zauważył, że przy pewnych założeniach o współczynnikach mode-

lu wektor (ū, v̄) jest stabilnym rozwiązaniem układu równań różniczkowych
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zwyczajnych
d
dt

u = f (u, v), d
dt

v = g(u, v), (4)

natomiast zlinearyzowany układ równań (3) ma rozwiązania startujące z do-
wolnie małych warunków początkowych, które stają się dowolnie duże po
odpowiednio długim czasie. Funkcje U i V opisują, jak bardzo rozwiązanie(u, v) różni się od rozwiązania stałego (ū, v̄), więc powyższy wynik oznacza, że
wektor (ū, v̄) jest niestabilnym rozwiązaniem układu równań reakcji–dyfuzji (1).
Dodatkowo, ta niestabilność dla układu reakcji–dyfuzji pojawia sięw przypadku,
gdy współczynnik dyfuzji ε > 0 jest mały w porównaniu ze współczynnikiem
dyfuzji D > 0.

Ponieważ rozwiązania stałe w modelach Turinga przestają być stabilne,
oczekuje się, że rozwiązania niejednorodne przestrzennie będą stabilizować się
(tzn. będą zbiegać, gdy czas biegnie do nieskończoności) do pewnych innych
(niestałych, tj. niejednorodnych) rozwiązań stacjonarnych. Zazwyczaj tak się
dzieje w przypadku układu (1) przy założeniu, że oba współczynniki dyfuzji – ε
i D – są dodatnie i gdy ε jest dużo mniejszy od D. Istnieje tak wiele ciekawych
i trudnych wynikówmatematycznych na temat stabilności różnego typu rozwią-
zań stacjonarnych dlawieluważnych układów równań z biologii matematycznej,
że w tym krótkim artykule trudno jest nam napisać coś więcej na ten temat,
a zainteresowanych czytelników odsyłamy na przykład do książki [21].

W naszych badaniach zauważyliśmy, że opisana powyżej prawidłowość
tworzenia sięwzoróww biologii związana z niestabilnościąTuringa nie zachodzi
w przypadku, gdy dyfuzja w jednym z równań znika.

4. Układy reakcji–dyfuzji ze zdegenerowaną dyfuzją:
model karcynogenezy

Klasycznemodele Turinga zakładają istnienie przynajmniej dwóch sub-
stancji, które rozprzestrzeniają się z różnymi współczynnikami dyfuzji i reagują
ze sobą w określony sposób. Jednak w opisie wielu procesów mamy do czynie-
nia z tylko jedną taką substancją, której dynamika jest sprzężona z dynamiką
substancji niedyfundujących (np. receptorów na powierzchni komórek) i tym
samym z lokalnymi procesami wzrostu i różnicowania się komórek, patrz rysu-
nek 2. Opis takich procesów prowadzi do układu złożonego z jednego równania
różniczkowego cząstkowego sprzężonego z równaniami różniczkowymi zwy-
czajnymi. Jak wyjaśnimy w dalszej części tego artykułu, degeneracja związana
z zerową dyfuzją prowadzi do ciekawych i nieoczekiwanych efektów.
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Tego typu modele pojawiają się w pracach [15–18] poświęconych mode-
lowaniu i analizie tworzenia się niejednorodnych (heterogenicznych) struktur
przestrzennych w procesie wczesnego rozwoju raka (karcynogenezy) płuc. Ce-
lem tych modeli było zbadanie, w jaki sposób struktura przestrzenna, dopływ
zmutowanych komórek nowotworowych, oddziaływanie pomiędzy zróżnico-
wanymi podpopulacjami komórek (multiklonalny charakter nowotworu) i po-
dobne czynniki mogą być odpowiedzialne za tworzenie się niejednorodnych,
wieloogniskowych struktur neoplastycznych we wczesnych fazach rozwoju
raka płuc, podobnych do tych obserwowanych przez patologów w przypadku
atypowej hiperplazji adenomatycznej (ang. atypical adenomatous hyperplasia
(AAH)), którą uznaje się za wczesną fazę raka płuc, patrz rysunek 3.

2. Model karcynogenezy w przypadku populacji komórek, których namnażanie
regulowane jest przez dyfundujący czynnik wzrostu

Podstawowe założenia takiego modelu można sformułować w następują-
cych dwóch punktach.

– Tempo proliferacji komórek zmniejsza się, gdy rośnie ich gęstość, nato-
miast zwiększa się w wyniku oddziaływania hipotetycznych czynników
wzrostu.

– Czynniki wzrostu są wydzielane przez same komórki lub dostarczane
z otaczającego środowiska, a następnie dyfundują wśród komórek i wiążą
się z receptorami rozmieszczonymi na błonie komórkowej.
Zaproponowanemodele stanowią połączeniemodeli receptorowych, wy-

prowadzonych w pracy [19] i opisujących dynamikę transportu i łączenia się
ligandów do receptorów komórkowych, z nieliniowym modelem proliferacji
komórek. Mają one postać układu równań różniczkowych

ut = (ap(u, v) − dc)u + µ, (5)
vt = α(u)w − dv − dbv , (6)
wt = D∆w − dgw − α(u)w + dv + κ(u). (7)
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3. Zdjęcia atypowej hiperplazji adenomatycznej (AAH)

Nieznane funkcje opisują odpowiednio koncentrację komórek u(x , t), związa-
nych z nimi receptorów v(x , t) i koncentrację dyfundującego czynnika wzrostu
w(x , t). Zadane funkcje ap(u, v), α(u) i κ(u) opisują proliferację komórek,
tempo wiązania czynnika wzrostu i tempo produkcji bądź dopływu z zewnątrz
czynnika wzrostu. Parametr µ opisuje stały dopływ zmutowanych komórek.
Funkcje te zdeûniowane są w pracach [16, str. 1697; 18, str. 93–94], przy czym
niezerowa stała µ pojawia się dopiero w modelu prezentowanym w pracy [18].
Model rozważany w artykule [17] jest uogólnieniem podstawowego modelu
dla dwóch populacji komórek, które wzajemnie dostarczają sobie czynników
wzrostu.Wmodelu analizowanymw pracy [17] bierze się dodatkowo pod uwagę
dopływ zmutowanych komórek.

W tymmiejscu chcielibyśmy podkreślić, że rozważane przez nas równania
stanowią przykład szerszej klasymodeli, w których równania reakcji–dyfuzji
sprzężone są z równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Innym przykładem są
tzw. modele receptorowe, które opisują oddziaływania pomiędzy nieliniowymi
i niejednorodnymi procesami aktywacji receptorów na powierzchni komórek
i procesami dyfuzji ligandów w przestrzeni międzykomórkowej. Modele takie
mogą być wyprowadzone przy użyciu metod analizy asymptotycznej (homo-
genizacji) z modeli mikroskopowych opisujących procesy na poziomie poje-
dynczych komórek. Modele tego typu stosowane są również w opisie procesów
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4. Wykresy pewnych rozwiązań układu (5–7) dla różnych współczynników dyfuzji, który
zmniejsza się na kolejnych rysunkach, co prowadzi do wzrostu skomplikowania rozwiązania.
W pierwszej kolumnie podajemy różne przykłady funkcji u(x , t), a w drugiej – odpowiadające

im funkcje w(x , t). Wykresy v(x , t) pomijamy, ponieważ są dość podobne do wykresów
u(x , t). Rysunki publikujemy dzięki uprzejmości Roberta Bertolusso.
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biologicznych będących wypadkową komunikacji międzykomórkowej za po-
mocą dyfundujących ligandów i szlaków sygnalizacyjnych wewnątrz komórek
(patrz prace [7, 8, 11,25]). Dynamika opisana przez temodelemoże różnić się
zasadniczo od dynamiki klasycznych modeli równań reakcji–dyfuzji. Symulacje
numeryczne sugerują istnienie przestrzennie nieregularnych struktur w kształ-
cie pików bądź też kawałkami ciągłych warstw przejściowych. Badaniamodelu
karcynogenezy pozwalają nam lepiej zrozumiećmechanizmy prowadzące do
tego typu zjawisk.

Naszym głównym celem było zrozumienie, w jaki sposób struktura rów-
nań (5–7) wpływa na jakościowe własności rozwiązań, takie jak ograniczoność
rozwiązań czy kształt i stabilność rozwiązań stacjonarnych. Zaczęliśmy od zba-
dania tego układu na odcinku (0, 1) z nieujemnymi warunkami początkowymi
i zerowym warunkiem brzegowym Neumanna dla funkcji w = w(x , t), tzn.

wx(0, t) = wx(1, t) = 0 (8)

Standardowa analiza tego układu, oparta na linearyzacji układu wokół dodat-
niego, przestrzennie jednorodnego stanu stacjonarnego i badaniu dynamiki
rozwiązań startujących blisko tego stanu równowagi – taka jak opisana w roz-
dziale 3 – pokazuje, że w tym modelu występuje niestabilność Turinga dla
dowolnej wartości stałej dyfuzji D > 0. Niestabilność ta prowadzi więc do
destabilizacji przestrzennie jednorodnego stanu równowagi, w rezultacie czego
oczekiwalibyśmy, że rozwiązania tego układu będą się stabilizować po pew-
nym czasie, tworząc struktury przestrzennie niejednorodne, jak ma to miejsce
w klasycznych modelach Turinga. Przewidywania te wydawały się potwierdzać
różnego typu symulacje numeryczne zaprezentowane na rysunku 4. Jednakże
część symulacji, wykonanych dla bardzo małych współczynników dyfuzji bądź
przy losowym zaburzeniu warunków początkowych wykazywała przestrzenną
nieregularność, której nie spodziewaliśmy się w przypadku wzorów Turinga.

Matematyczną analizę tego zjawiska zaczęliśmy więc od opisu zbioru
rozwiązań stacjonarnych i zbadania ich stabilności, czyli od ustalenia, które roz-
wiązaniamożemy obserwować w symulacjach numerycznych zilustrowanych
na rysunku 4.

W kolejnym rozdziale skupimy się na opisie własności rozwiązań stacjo-
narnych pewnego szczególnego modelu karcynogenezy (5–7).

5. Analizamatematycznamodelu karcynogenezy

Przeprowadzając ścisłąmatematyczną analizę rozwiązań równań opisują-
cych karcynogenezę przyjęliśmy szczególną postaćmodelu (5–7). W pracy [13]
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rozważamy układ

ut = ( av
u + v

− dc)u, (9)

vt = −dbv + u2w − dv , (10)
wt = Dwxx − dgw − u2w + dv + κ0 (11)

dla x ∈ [0, 1] i t > 0 i uzupełniony jak zwykle warunkami brzegowymi typu
Neumanna dla niewiadomej funkcji w = w(x , t):

wx(0, t) = wx(1, t) = 0 dla wszystkich t > 0 (12)

i nieujemnymi warunkami początkowymi:

u(x , 0) = u0(x), v(x , 0) = v0(x), w(x , 0) = w0(x). (13)

W równaniach powyższych symbole a, dc , db , dg , d , γ, κ0 oznaczają dodatnie
stałe.

W pierwszym twierdzeniu udowodnionymw pracy [13] sklasyûkowaliśmy
wszystkie nieujemne stany stacjonarne (U(x),V(x),W(x)) tego zagadnienia.

Twierdzenie 5.1. Przy pewnych naturalnych założeniach o parametrach modelu
problem (5–7), układ ten ma

– stałe rozwiązania stacjonarne (ū, v̄ , w̄) zadane jawnym wzorem,
– ściśle rosnące rozwiązania stacjonarne,
– okresowe rozwiązania stacjonarne z pewną ilościąmodów (patrz poniżej) –

tym większą, im mniejszy jest współczynnik dyfuzji D > 0.

Przykładowe rozwiązania stacjonarne pokazujemy na rysunku 5. Mówimy
tutaj, że funkcjaW ∈ C([0, 1]) jest funkcją okresową na [0, 1] posiadającą n
modów, jeżeli W =W(x) jest monotoniczna na [0, 1

n ] oraz

W(x) = ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
W(x − 2 j

n ) x ∈ [ 2 j
n ,

2 j+1
n ]

W( 2 j+2
n − x) x ∈ [ 2 j+1

n , 2 j+2
n ]

dla każdego takiego j ∈ {0, 1, 2, 3, . . . }, że 2 j + 2 ⩽ n.
Analiza rozwiązań stacjonarnych układu (9–12) i dowód twierdzenia 5.1

są dość standardowe i często wykorzystywane w mechanice klasycznej. W ob-
szernej pracy [13] podaliśmy równieżmetodę konstrukcji nieciągłych rozwią-
zań stacjonarnych układu (9–11). Istnienia takich nieregularnych rozwiązań
nie można było wykluczyć ze względu na brak dyfuzji w dwóch pierwszych
równaniach. Podaliśmy prosty argument uzasadniający, że takich rozwiązań
jest continuum, a zbiór ich wszystkich jest bardzo skomplikowany. Nie starali-
śmy się natomiast opisywać zbioru tych rozwiązań, ponieważ okazało się, że
z praktycznego punktu widzenia nie warto tego robić – główne twierdzenie
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5. Przykładowe rozwiązania stacjonarne zagadnienia (9–12). Rysunki przedstawiają tylko
funkcjęW =W(x), dwie pozostałe funkcje U(x) i V(x) należy wyliczyć z pewnych (jawnych)

wzorów. Symbolami w̄+ i w̄− oznaczyliśmy stałe rozwiązania stacjonarne

udowodnione w tej pracy orzeka, że wszystkie takie rozwiązania są niestabilne,
a więc praktycznie niemożliwe do zaobserwowania.

Twierdzenie 5.2 [13, twierdzenie 2.10, wniosek 2.13].Wszystkie nieujemne roz-
wiązania stacjonarne zagadnienia (9–12), zarówno regularne jak i nieciągłe,
z wyjątkiem stałego i trywialnego rozwiązania (0, 0, κ0/dg), są niestabilne.

Wynik ten był dla nas dużym zaskoczeniem, ponieważ symulacje nu-
meryczne zdawały się potwierdzać, że rozwiązania stabilizują się po pewnym
czasie, tzn. zaczynają zbiegać do pewnych stabilnych rozwiązań stacjonarnych.
Tym samym analiza tego modelu zasugerowała nam zmianęmetody numerycz-
nej na taką, która pozwoli śledzić zjawisko koncentracji masy. Dokładniejsza
analiza numeryczna tego typu rozwiązań, którą szczegółowo opisano w pracy
[6], pokazała, że w tym modelu rozwiązaniamają tendencję do koncentracji
i tworzenia nietrywialnych struktur skupionych na bardzo małych zbiorach.
Innymi słowy, rozwiązania, które istnieją dlawszystkich t > 0, zbiegają asympto-



14 G. Karch, A. Marciniak-Czochra

tycznie do obiektów przypominających miary Diraca skupione w punktach. Te
numeryczne symulacje wykonane zostały przy użyciu techniki adaptacji siatek
w środowisku biblioteki deal.II (patrz artykuł [1]).

W symulowanych rozwiązaniach modelu (9–12) liczba lokalnych mak-
simów (pików) zależy od wielkości współczynnika dyfuzji, podczas gdy ich
przestrzenne rozmieszczenie zależy też od wartości początkowych.Właśnie dla-
tego, przymałych i regularnych zaburzeniach stałego rozwiązania stacjonarnego,
obserwujemy wzory przypominające wzory Turinga z liczbą pików odpowiada-
jącą najmniejszej niestabilnej modzie. Jednak w tym przypadku rozwiązanie
niemusi być przestrzennie okresowe – jak to miałoby miejsce w przypadku nie-
stabilności Turinga. Co więcej, w przypadku nieregularnych zaburzeń możemy
również wygenerować nieokresowe, a nawet pozornie chaotycznewzory,mające
kształt bardzo wąskich pików o różnej wysokości. Ta obserwacja wydaje się
odpowiadać opisywanemu procesowi i sugeruje, że w przypadku komórek o ści-
śle zdeûniowanej strukturze przestrzennej proces karcynogenezy niemoże być
opisany bez uwzględnienia zależności przestrzennych pomiędzy komórkami.
Wyniki te są również zgodne z tzw. teorią pola kanceryzacji.

6. Autokataliza i niestabilność rozwiązań w ogólnych modelach

Dowód niestabilności rozwiązań modelu (9–13) opierał się na dość sub-
telnej i skomplikowanej technicznie analizie spektrum operatorów związanych
z linearyzacją tego zagadnienia. Aby lepiej wyjaśnić to zjawisko zdecydowali-
śmy się poszukać ogólniejszych modeli, w których ono występuje. W kolejnej
pracy [12] badaliśmy własności rozwiązań układu równań

ut = f (u, v), vt = D∆v + g(u, v), (14)
określonych na ograniczonym otwartym podzbiorze przestrzeni n-wymiarowej,
uzupełniony warunkiem brzegowym Neumanna i dostatecznie regularnymi
warunkami początkowymi. Funkcje f (u, v) i g(u, v) są klasy C1, a współczyn-
nik D jest dodatni – poniżej będziemy zawsze zakładać bez straty ogólności,
że D = 1.

Rozpoczęliśmy badania tego układu od spostrzeżenia, że w tym modelu
występuje niestabilność Turinga (o której pisaliśmy w poprzednich rozdziałach)
przy bardzo prostym założeniu na funkcję f .

Twierdzenie 6.1. Załóżmy, że wektor (ū, v̄) jest stałym i stacjonarnym rozwią-
zaniem zagadnienia brzegowo-początkowego dla układu (14) (tzn. spełnione są
równania (2)). Jeżeli

fu(ū, v̄) > 0, (15)
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to wektor (ū, v̄) jest niestabilnym rozwiązaniem zagadnienia brzegowo-początko-
wego dla układu (14).

Warunek (15) będziemy nazywali autokatalizą w otoczeniu rozwiązania
stacjonarnego (ū, v̄). Przypomnijmy, że autokataliza to zjawisko chemiczne,
w którym występuje wzrost szybkości reakcji chemicznej pod wpływem jedne-
go z produktów tej reakcji (będącego katalizatorem). Innymi słowy, szybkość
reakcji autokatalitycznej wzrasta wraz z czasem.

Z twierdzenia 6.1 wynika zatem, że autokataliza w pierwszym z równań
układu (14) w otoczeniu rozwiązania stacjonarnego (ū, v̄) prowadzi do nie-
stabilności tego rozwiązania. Jeżeli dodatkowo założymy, że wektor (ū, v̄) jest
stabilnym rozwiązaniem układu równań zwyczajnych (4), to twierdzenie 6.1
podaje prosty warunek, przy którym występuje niestabilność w Turinga w tym
ogólnym modelu.

Dowód tego twierdzenia jest bardzo prosty.Wystarczy zbadać układ zli-
nearyzowany

(ut
vt
) = ( 0

∆v) + ( fu(ū, v̄) fv(ū, v̄)
gu(ū, v̄) gv(ū, v̄))(uv)

i znaleźć jego rozwiązania w postaci

(u(t)v(t)) = eλt (C1ϕn
C2ϕn

) , (16)

gdzie funkcja jest ϕn jest n-tą funkcją własną operatora Laplace’a z warunkami
brzegowymi Neumanna. Znalezienie pewnej stałej λ > 0, przy której wyraże-
nie (16) deûniuje rozwiązanie układu zlinearyzowanego, jest elementarnym
zadaniem z algebry liniowej. Istnienie takiego rozwiązania wystarczy do udo-
wodnienia niestabilności rozwiązania stałego (ū, v̄).

W następnym kroku badaliśmy stabilność regularnych rozwiązań stacjo-
narnych układu (14), tj. rozwiązań układu

f (U ,V) = 0,
∆V + g(U ,V) = 0

z warunkiem brzegowym Neumanna na niewiadomą funkcję V = V(x). Naj-
ważniejszy wynik z pracy [12] okazał się bezpośrednim uogólnieniem twierdze-
nia 6.1.

Twierdzenie 6.2. Załóżmy, że (U ,V) jest rozwiązaniem stacjonarnym zagadnie-
nia brzegowo-początkowego dla układu (14) spełniającym warunek autokatalizy:

fu(U(x),V(x)) > 0 dla wszystkich x z rozważanego obszaru. (17)
Wówczas (U ,V) jest niestabilnym rozwiązaniem tego zagadnienia.
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Twierdzenie 6.2 pozwala więc sformułować następującą prawidłowość,
którą rządzą się zjawiska opisane układem równań (14).

Uwaga. Ten sam mechanizm, który destabilizuje stałe rozwiązania stacjonarne
(tzn. niestabilność Turinga), destabilizuje również dowolne inne rozwiązania
stacjonarne.

Niemożna zatem oczekiwać, że efekt Turinga doprowadzi do stabilnych
i stacjonarnych struktur opisanych układem (14).

Warunek (17) bardzo prosto sprawdzić w przypadku wielu ważnych nieli-
niowości z biologii matematycznej. Jako przykład rozważmy tutaj model Graya–
–Scotta (zwany również modelem glikolizy, patrz prace [4, 5]). Dla nieliniowości
z tego modelu układ (14) ma postać

ut = −u + u2v , vt = ∆v − v − u2v + κ,
gdzie κ > 0 jest pewną stałą. Prosty rachunek pokazuje, że dodatnie rozwiązania
stacjonarne spełniają tożsamość U = 1/V . Warunek autokatalizy jest zatem
spełniony, gdyż fu(U ,V) = −1 + 2UV = 1 > 0.

W analogiczny sposób dowodzi się, że założenie autokatalizy (17) jest
prawdziwe w innych modelach, w tym w modelu karcynogenezy opisanym
w rozdziale 5.

6. Szkic spektrum operatora L. Grubymi kropkami oznaczyliśmy wartości własne,
natomiast odcinek [λ0 ,Λ0] jest ciągłą częścią tego spektrum



Niestabilność i wybuchy w modelach procesów biologicznych 17

Dowód twierdzenia 6.2 opiera się na szczegółowej analizie rozwiązań
układu zlinearyzowanego

(ũt
ṽt
) = L(ũṽ) ≡ ( 0

∆ṽ) + ( fu(U ,V) fv(U ,V)
gu(U ,V) gv(U ,V))(ũṽ)

z warunkiem brzegowym Neumanna na funkcję ṽ. W tym celu analizujemy
spektrum operatora L rozważanego na przestrzeni funkcji całkowalnych z kwa-
dratem, którema postać naszkicowaną na rysunku 6. Kluczową rolęw dowodzie
niestabilności odegrała ciągła część tego spektrum zaznaczona jako odcinek[λ0,Λ0]. Wydaje nam się, że to jest pierwszy tego typu wynik w przypadku
równań reakcji–dyfuzji, gdzie ciągła część spektrum operatora linearyzacji
decyduje o stabilności lub niestabilności rozwiązań.

7.Wybuchy rozwiązań

Tak jak opisaliśmy to poprzednich rozdziałach, dynamika rozwiązań
w modelach złożonych z jednego równania zwyczajnego i jednego równania
cząstkowego różni się istotnie od dynamiki opisanej przez klasyczne równania
reakcji–dyfuzji.W tego typu modelach występuje niestabilność Turinga, jednak
ten sam mechanizm, który destabilizuje stałe rozwiązania stacjonarne, destabili-
zuje również dowolne inne (dostatecznie regularne) rozwiązania stacjonarne,
patrz rozdział 6 oraz prace [12, 13].

W najnowszym artykule [14] podaliśmy dużą klasę układów równań
reakcji–dyfuzji, w których mechanizm opisany przez Turinga nie tylko destabi-
lizuje rozwiązania stacjonarne, ale również prowadzi do wybuchów rozwiązań
w skończonym czasie. Dokładniej, w pracy [14] rozważamy układ równań

ut = ε∆u − au + up f (v), (18)
vt = D∆v − bv − γup f (v) + κ (19)

w obszarze ograniczonym z regularnym brzegiem. Jak zwykle, uzupełniamy
ten układ warunkami brzegowymi typu Neumanna i nieujemnymi oraz dosta-
tecznie dobrymi warunkami początkowymi.W równaniach (18–19) funkcja
f ∶ [0,∞) → [0,∞) jest klasy C1. Dodatkowo, stałe parametry w tych równa-
niach spełniają warunki

ε ⩾ 0, D > 0, p > 1, a, b ∈ (0,∞), γ, κ ∈ [0,∞). (20)
Tak jak to już wyjaśnialiśmy powyżej – i co zostało udowodnione w pra-

cy [12] –wszystkie regularne rozwiązania powyższego zagadnienia są niesta-
bilne, jeżeli ε = 0 w równaniu (18). Wiadomo, że dla ε > 0 istnieją stabilne
rozwiązania stacjonarne. W pracy [14] podajemy kolejny przykład wskazujący
na to, że dynamika rozwiązań tego typu zagadnień zmienia się istotnie przy
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przejściu z parametrem ε do zera. Dokładniej, uzyskaliśmy następujące dwa
wyniki.

– W przypadku niezdegenerowanych współczynników dyfuzji ε > 0 oraz
D > 0 wszystkie nieujemne rozwiązania zagadnienia brzegowo-początko-
wego dla układu (18–19) są globalne w czasie i jednostajnie ograniczone
dla t > 0.

– Jeżeli ε = 0 i D > 0 w układzie (18–19), to istnieją rozwiązania, które
wybuchają do +∞ w jednym punkcie.
Ten wynik jest szczególnie interesujący w przypadku układu równań

różniczkowych zwyczajnych
d
dt

u = −au + up f (v), d
dt

u = −bv − γup f (v) + κ,

którego nieujemne rozwiązania zawsze są globalne w czasie i ograniczone.
Z drugiej strony, dodanie dyfuzji w drugim równaniu prowadzi do zagadnienia,
w którym niektóre rozwiązaniamogą wybuchać w skończonym czasie.

W ten sposób podaliśmy dużą klasę przykładów zagadnień brzegowo-po-
czątkowych dla równań reakcji–dyfuzji, w których zjawisko dyfuzji prowadzi
do wybuchu rozwiązań. Inne przykładymożna znaleźć w pracach przeglądo-
wych [3,22] oraz w monograûi [23, rozdział 33.2].
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