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Wstęp

Ciało człowieka składa się z komórek. Komórki różnych tkanek mają odmienną budowę i pełnią
różne funkcje – można powiedzieć, że są różnego typu. Przykładowo, komórki skóry, komórki
krwi, komórki nerwowe i komórki mięśni różnią się między sobą istotnie wyglądem i funkcją.
Wszystkie one powstały jednak z pojedynczej komórki – zapłodnionej komórki jajowej. Jak to
możliwe?
Odpowiedzialny jest za to proces różnicowania się komórek. Nie wnikając w jego szczegóły
w skali molekularnej, zdefiniujemy proces różnicowania się komórek jako proces powstawania
komórek bardziej wyspecjalizowanych (dojrzałych) z komórek mniej wyspecjalizowanych (mniej
dojrzałych) przez podział lub za pomocą innych mechanizmów. I tak, zapłodniona komórka
jajowa różnicuje się w wielu etapach do komórek macierzystych różnych tkanek, które różnicując
się dalej dają początek dojrzałym komórkom krwi, mięśni i innym. Jakie są własności procesu
różnicowania się komórek? Co wpływa na jego szybkość? Jak zmusić komórki, by różnicowały się
w laboratorium w określony sposób? Jak przeszczepiać komórki ludziom, by uzyskać pożądany
efekt leczniczy?
Na te i inne pytania szukają odpowiedzi naukowcy zajmujący się biologią i medycyną. Matematyka ma w tym swój skromny udział, dostarczając, analizując i symulując numerycznie modele matematyczne zjawiska. Dobrze skonstruowany model może zostać wykorzystany w praktyce
laboratoryjnej lub klinicznej.
W literaturze naukowej znane są różne modele zjawiska różnicowania się komórek. Kładą
one nacisk na rozmaite aspekty procesu i opierają się na różnych strukturach matematycznych.
Przykładowo, wykorzystują one łańcuchy Markowa lub układy równań różniczkowych zwyczajnych do modelowania tzw. biologicznych przełączników ([23, 40, 8]), opisują losowość zjawiska
za pomocą stochastycznych procesów gałązkowych ([27, 36, 29]), modelują opóźnienia za pomocą równań różniczkowych z opóźnieniem ([1, 6, 18]), opisują przestrzenną dynamikę populacji
komórek za pomocą automatów komórkowych lub równań reakcji-dyfuzji ([24, 41]) i wiele innych.
W niniejszej rozprawie zajmujemy się modelami populacji ze strukturą (ang. structured population models). To podejście polega na opisywaniu populacji komórek z uwzględnieniem poziomu dojrzałości (zróżnicowania) komórki, któremu odpowiada rzeczywista zmienna strukturalna
x ∈ R. Porządek na stanach komórek x jest odziedziczony z R, co oznacza, że stan x2 jest
bardziej zróżnicowany (tzn. bardziej wyspecjalizowany, bardziej dojrzały) niż stan x1 wtedy i
tylko wtedy gdy x1 < x2 . To z kolei oznacza, że komórka w stanie x1 może się przekształcić w
komórkę w stanie x2 , jednak nie odwrotnie. Wyróżniamy dwa typy stanów komórek:
• stany dyskretne, w których komórki mogą przebywać przez pewien czas (np. stan komórki
macierzystej, komórki dojrzałej),
• stany ciągłe, przez które komórki przechodzą nie zatrzymując się w nich.
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W zależności od topologii przestrzeni stanów, modele populacyjne ze strukturą różnicowania się
komórek możemy podzielić na trzy grupy:
• modele dyskretne, w których przestrzeń stanów, wyłącznie dyskretnych, jest skończonym
podzbiorem R, zaś dynamika jest oparta na układzie równań różniczkowych zwyczajnych
([28, 31, 33, 38]),
• modele ciągłe, w których przestrzeń stanów, wyłącznie ciągłych, jest odcinkiem; ewolucja
populacji komórek jest opisana przez gęstość u(t, x) lub, ogólniej, przez miarę Radona zależną od czasu1 , której ewolucja wyznaczona jest przez równanie transportu ∂t µ+∂x (gµ) =
pµ, [2, 7, 11, 16, 37],
• modele mieszane, w których występują składowe zarówno dyskretne jak i ciągłe ([19]).
Przykładem zjawiska, które może być opisywane przez modele populacyjne ze strukturą jest
proces neurogenezy, czyli proces powstawania nowych komórek nerwowych, patrz Rysunek 1.

Rysunek 1: Schematyczne przedstawienie procesu różnicowania się neuronów. Z dyskretnego
stanu neuronalnego prekursora, komórka różnicuje się, by stać się młodym neuronem. Ta ciągła
faza trwa około czterech tygodni i polega na migracji i dojrzewaniu morfologicznym. W końcu,
młody neuron osiąga dyskretny stan dojrzałości.

Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie ścisłego teoriomiarowego podejścia, które umożliwia opisanie modeli ciągłych i mieszanych (a w przyszłości również dyskretnych) za pomocą
jednej wspólnej struktury matematycznej opartej na przepływie miary i równaniu transportu.
Rozprawa składa się z rozdziału wstępnego (Preamble), sześciu rozdziałów zasadniczych i dodatku. W rozdziale wstępnym (Preamble) przedstawiamy proces różnicowania się komórek oraz
główne założenia i motywacje rozprawy. Rozdział 1 (Introduction) opisuje znane w literaturze
podejścia do modelowania procesu różnicowania się komórek oraz metody jego matematycznej
analizy. Rozdział 2 (Preliminaries) szczegółowo przedstawia narzędzia matematyczne potrzebne do budowy matematycznej teorii rozpatrywanej w rozprawie. Wprowadza on również nową
metrykę (patrz Definicja 3). Rozdział 3 (Mathematical framework of cell differentiation) definiuje równania modelu oraz przedstawia twierdzenia o istnieniu, jednoznaczności i stabilności
ich rozwiązań. Rozdział 4 (The hybrid model–existence and uniqueness of solutions) poświęcony
jest udowodnieniu istnienia i jednoznaczności rozwiązań równań modelu. W rozdziale 5 (The hybrid model – stability of solutions in case p = 0), natomiast, wykazujemy stabilność rozwiązań
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Tę gęstość lub miarę interpretujemy w ten sposób, iż ilość komórek znajdujących sie w stanach z przedziału
R
R
[a, b] w czasie t dana jest wzorem [a,b] u(t, x)dx lub [a,b] dµ(t)(dx).
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względem zaburzeń warunku początkowego w uproszczonym przypadku p = 0. Ponadto, wykorzystując twierdzenie o stabilności, konstruujemy schemat numeryczny do symulacji rozwiązań.
Dowodzimy jego zbieżność i przedstawiamy wyniki przykładowych symulacji. W rozdziale 6 (Discussion and further work) podsumowujemy uzyskane wyniki i przedstawiamy możliwe kierunki
dalszych badań. Wreszcie w dodatku (Appendix A) podajemy oszacowania, które dla zwięzłości
rozumowań zostały pominięte w tekście zasadniczym.
Przedstawiony model, jak również dowody zawarte w rozdziałach 4.2 i 4.3 rozprawy są częściowo oparte na pracy [25]. Pozostała część wyników jest oryginalna i nigdzie wcześniej nie
publikowana.
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Model

Nasz model ma postać następującą (por. równania (3.1)-(3.3) w rozprawie):
∂t µ(t) + ∂x (g1 (v(t))1x6=xi (x)µ(t)) = p(v(t), x)µ(t),
Z
Dµ(t) +
(x ) = ci (v(t))
dµ(t),
g1 (v(t))
DL1 i
{xi }
µ(0) = µ0 ,

(1)
i = 0, . . . , N

(2)
(3)

gdzie t ∈ R+ zaś x ∈ R. x0 < x1 < · · · < xN jest skończonym ciągiem punktów z R, które
odpowiadają stanom dyskretnym. 1x6=xi jest równa 1 jeśli x ∈ (x0 , x1 )∪(x1 , x2 )∪· · ·∪(xN −1 , xN )
Dµ
i 0 w przeciwnym razie. DL
1 oznacza gęstość µ względem jednowymiarowej miary Lebesgue’a
R
zaś v(t) := {xN } dµ(t) odpowiada masie punktu xN . Dane początkowe µ0 są miarą Radona o
nośniku zawartym w [x0 , xN ].
Skomplikowane na pierwszy rzut oka równania można łatwo zinterpretować.
• Równanie (1) jest równaniem transportu. Miara µ(t) odpowiada rozkładowi komórek na
przestrzeni stanów [x0 , xN ]. Współczynnik g1 (v)1x6=xi oznacza, że dla punktów spoza zbioru {x0 , x1 , . . . , xN } prędkość transportu miary, odpowiadająca prędkości różnicowania się
komórek, wynosi g1 (v), zaś dla punktów x0 , x1 , . . . , xN owa prędkość jest zerowa. Funkcja
p(v, x) jest współczynnikiem wzrostu miary i odpowiada za prędkość podziału lub śmierci
komórek. Oba współczynniki zależą nieliniowo od ilości komórek dojrzałych v.
• Równania (2) są to tzw. miarowe warunki przejścia. Są to relacje konstytutywne, definiowane przez współczynniki ci , które wiążą gęstość miary „emitowanej" ze stanów dyskretnych
R
xi , tzn. wielkości Dµ(t)
(x+
i ), z ilością komórek w tych stanach daną przez całkę {xi } dµ(t).
DL1
Również tutaj, współczynniki ci mogą zależeć nieliniowo od v.
• Równanie (3) jest warunkiem początkowym.
Model w postaci podobnej do modelu (1)-(3) został wprowadzony w pracy [25]. Główna
różnica modelu badanego w rozprawie w stosunku do modelu z [25] polega na zastosowaniu
innej metryki do wyrażenia ciągłości rozwiązań. Tym samym, model (1)-(3) nie tylko posiada
jednoznaczne rozwiązania, jak w [25], ale również rozwiązania te są stabilne względem zaburzeń
danych początkowych.
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Główne rezultaty

W tym rozdziale przedstawimy główne wyniki rozprawy. Dotyczą one dobrego postawienia modelu (1)-(3) oraz numerycznej symulacji jego rozwiązań. Rozpocznijmy od założeń dotyczących
współczynników modelu. Przez Lipb (R) oznaczamy przestrzeń ograniczonych funkcji lipschitzowskich zaś B b (R) – przestrzeń ograniczonych funkcji borelowskich na R.
Założenia 1 (por. Assumptions 3.1).

(i) g1 (v) ∈ Lipb (R) i g1 > 0,

(ii) p = p(v(t), x) = p1 (v(t))p2 (x),
(iii) p1 (v) ∈ Lipb (R),
(iv) p2 (x) ∈ Bb (R), p2 (x) = 0 dla x ∈ R\[x0 , xN ] i p2 obcięte do (xi−1 , xi ) jest lipschitzowsko
ciągła dla każdego i ∈ {1, . . . , N },
(v) ci = ci (v) ∈ Lipb (R),
(vi) ci ≥ 0,

i = 0, 1, . . . , N ,

i = 0, 1, . . . , N,

(vii) cN = 0.
Następnie, zdefiniujemy rozwiązania układu (1)–(3). Poniżej, przez BVloc rozumiemy przestrzeń prawostronnie ciągłych funkcji o lokalnie skończonym wahaniu, zaś C([0, ∞), (M, ρM T ))
jest przestrzenią funkcji ciągłych o wartościach w metrycznej przestrzeni miar Radona z metryką ρM T , zdefiniowaną w dalszej części rozdziału (Definicja 3). Cc∞ ([0, ∞) × R) jest przestrzenią
funkcji gładkich o nośniku zwartym zawartym w [0, ∞) × R.
Definicja 2 (Rozwiązanie miarowo-transmisyjne, por. Definition 3.2). Niech µ0 będzie miarą Radona o nośniku zawartym w [x0 , xN ]. Funkcję o wartościach w miarach µ ∈ C([0, ∞), (M, ρM T )),
R
gdzie {xi } dµ(t) ∈ BVloc ([0, ∞)) dla i = 0, 1, . . . , N nazywamy rozwiązaniem miarowo-transmisyjnym problemu (1)–(3), jeśli
(i) dla każdego φ ∈ Cc∞ ([0, ∞) × R)
Z Z
Z Z
∂t φ(t, x)dµ(t)(x)dt −
g1 (v(t))1x6=xi (x)∂x φ(t, x)dµ(t)(x)dt
−
R+ R
R+ R
Z Z
Z
=
p1 (v(t))p2 (x)φ(t, x)dµ(t)(x)dt +
φ(0, x)dµ0 (x),
R+

R

(4)

R

(ii) dla każdego t ∈ (0, ∞) oraz i ∈ {0, 1, . . . , N }
Dµ(t)
g1 (v(t )) lim
(x) = ci (v(t− ))
+ DL1
x→xi
−

gdzie v(t− ) := lims→t− v(s) zaś

R

−
{xi } dµ(t )
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= lims→t−

R

Z

dµ(t− ),

{xi }

{xi } dµ(s).

(5)

Rysunek 2: Przykładowa funkcja testująca należąca do przestrzeni BM T (R). Funkcja jest ograniczona co do modułu przez 1 i lipschitzowsko ciągła ze stałą 1 na odcinkach (xi−1 , xi ].

Równanie (4) jest zgodne ze standardowym pojęciem rozwiązań dystrybucyjnych równań
różniczkowych cząstkowych, natomiast równanie (5) jest interpretacją miarowych warunków
przejścia dla wszystkich t ∈ (0, ∞).
Istotnym elementem Definicji 2 jest nowa metryka ρM T , będąca modyfikacją metryki Wassersteina znanej z problemów optymalnego transportu (patrz np. [39]), zdefiniowana następująco.

Definicja 3 (Metryka miarowo-transmisyjna, por. Definition 2.57 i Definition 2.58). Niech µ1 , µ2
będą skończonymi miarami Radona na R. Definiujemy metrykę miarowo-transmisyjną jako
Z
ρM T (µ1 , µ2 ) :=
sup
ψd(µ1 − µ2 ),
ψ∈BM T (R) R

gdzie (por. Rysunek 2)
BM T (R) :=



ψ ∈ B b (R) : sup |ψ| ≤ 1, kψb(−∞,x0 ] kLip ≤ 1, kψb(x0 ,x1 ] kLip ≤ 1, . . . ,
kψb(xN −1 ,xN ] kLip ≤ 1, kψb(xN ,+∞) kLip ≤ 1 ,

przy czym x0 < x1 < · · · < xN są punktami z R, które odpowiadają stanom dyskretnym.
Pierwszym wynikiem rozprawy jest twierdzenie, iż rozwiązania miarowo-transmisyjne problemu (1)–(3) istnieją i są jednoznaczne.
Twierdzenie 4 (Istnienie i jednoznaczność rozwiązań miarowo-transmisyjnych, por. Theorem
3.3). Dla każdej miary Radona µ0 ∈ M(R) takiej, że supp(µ0 ) ⊂ [x0 , xN ], istnieje jednoznaczne
rozwiązanie miarowo-transmisyjne problemu (1)–(3) w rozumieniu Definicji 2.
Jak wspomnieliśmy wyżej, metryka ρM T , określająca charakter ciągłości rozwiązań, jest narzędziem, które pozwala uzyskać nie tylko twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań ale
również twierdzenie o ich stabilności względem zaburzeń warunku początkowego. To odróżnia
wynik z niniejszej rozprawy od wyniku uzyskanego w [25]. Dla uproszczenia, rozważamy jedynie
przypadek p = 0, odkładając pełny wynik do przyszłych prac. Załóżmy mianowicie, że
• sup(c) := maxi∈{0,...N } supv∈R |ci (v)|,
• sup(g1 ) := supv∈R g1 (v),
5

• min(g1 ) := mink=1,2 inf t∈[0,∞) g1 (vk (t)), where vk (t) =

R

{xN } dµk (t),

• Lip(g1 ) jest stałą Lipschitza funkcji g1 ,
• Lip(c) := maxi=0,...,N Lip(ci ), gdzie Lip(ci ) są stałymi Lipschitza funkcji ci ,
R
• T V (µ) jest całkowitą wariacją miary zdefiniowaną jako T V (µ) = R dµ.
Wówczas zachodzi następujące twierdzenie.
Twierdzenie 5 (Stabilność rozwiązań miarowo-transmisyjnych, por. Theorem 3.4). Niech µ1 (t)
i µ2 (t) będą dwoma rozwiązaniami miarowo-transmisyjnymi układu (1)–(3) z p = 0, odpowiadającymi warunkom początkowym µ1 (0) i µ2 (0), odpowiednio. Wówczas istnieją stałe α, β, zależne
wyłącznie od sup(c), sup(g1 ), min(g1 ), Lip(g1 ), Lip(c), T V (µ1 (0)), T V (µ2 (0)) takie, że
ρM T (µ1 (t), µ2 (t)) ≤ e
gdzie

l m
t
β

l m
α βt

ρM T (µ1 (0), µ2 (0)),

jest najmniejszą liczbą naturalną niemniejszą niż

t
β.

Jako zastosowanie, wykorzystujemy Twierdzenie 5 do skonstruowania zbieżngo schematu
numerycznego symulującego rozwiązania. Schemat ten, nazwany TEBT (ang. transshipment
escalator boxcar train), jest rozszerzeniem algorytmu EBT (ang. escalator boxcar train) wprowadzonego przez de Roosa w [15]. Nowością jest uwzględnienie osobliwości w punktach x0 , . . . , xN .
Algorytm TEBT jest oparty na metodzie cząstek (ang. particle method ), szeroko używanej do symulacji rozwiązań równań hiperbolicznych (m.in. Eulera, Boltzmanna, Vlasova-Poissona, patrz
np. [10, 22, 21, 34]). Polega on na aproksymacji rozwiązania µ(t) równań (1)-(3) z p = 0 za
pomocą miary
K
X
µ̃(t̃l ) :=
m̃lk δyk ,
k=0

gdzie punkty yk odpowiadają dyskretyzacji przestrzennej, zaś tl – związanej z nią dyskretyzacji
czasowej. Szczegółowe wzory definiujące dyskretyzację i sam algorytm, polegający na obliczaniu
czasów tl oraz współczynników mlk , opisane są w rozdziale 5.4 rozprawy. Poglądowo, funkcjonowanie TEBT jest przedstawione na Rysunkach 3 i 4. Nadmieńmy, że w odróżnieniu od klasycznych metod cząstek dla równań zachowawczych (a takim jest równanie (1) przy p = 0), algorytm
TEBT uwzględnia kreację jak również fuzję i podział cząstek w punktach osobliwych xi .

Rysunek 3: Konstrukcja siatki przestrzennej używanej do dyskretyzacji problemu (1)-(3). Jest
to siatka niemal równoodległa o skoku h i zawierająca wszystkie punkty osobliwe xi .

Oprócz symulacji numerycznych, pokazujących profile rozkładu miary, w rozprawie uzyskujemy następujące twierdzenie o zbieżności algorytmu TEBT.
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Rysunek 4: Schematyczna prezentacja kroku algorytmu TEBT. Cząstki (których masa jest dana
przez współczynniki mlk ) z y0 i y1 łączą się. Cząstka z y2 przesuwa się o jedną pozycję. Cząstka
y4 dzieli się wnosząc wkład do trzech cząstek: pierwsza część łączy się z cząstką z y3 , druga część
przemieszcza się do y3 zaś trzecia część łączy się z cząstką z y5 .

Twierdzenie 6 (Twierdzenie o zbieżności algorytmu TEBT, por. Theorem 5.21).


l
αd t e
ρM T (µ(tl ), µ̃(t̃l )) ≤ h 1 + e β T V (µ0 )) + lCnum num ,
0
|t̃l − tl | ≤ lhCnum
num .

Powyżej, t̃l są numerycznymi przybliżeniami punktów dyskretyzacji czasowej tl , num jest stałą
porównywalną z precyzją arytmetyki zmiennopozycyjnej, zaś Tmax jest pewną stałą.
Możliwość przedłużenia wyniku z Twierdzenie 6 na dowolnie długie czasy tl wynika z faktu,
iż Tmax jest stałą zależną wyłącznie od postaci funkcji g i całkowitej wariacji µ0 .

4

Strategie i narzędzia dowodowe

Równanie (1) jest miarową wersją równania transportu, ∂t u + ∂x gu = pu. W przypadku, gdy
współczynniki tego równania są wystarczająco regularne, można je rozwiązać za pomocą klasycznej metody charakterystyk (patrz np. [20]). W przypadku zaś gdy g należy do przestrzeni
Sobolewa lub przestrzeni BV , możemy stosować teorię istnienia i jednoznaczności rozwijaną
przez DiPernę i Lionsa [17], Ambrosio [3] i innych, patrz np. [14, 32]. Osobliwość funkcji g
rozpatrywanej w tej rozprawie nie pozwala jednak na zostosowanie tych metod. Wobec tego,
wykazanie istnienia, jednoznaczności i stabilności rozwiązań modelu (1)-(3) oparte zostało na
innym podejściu. W tym rozdziale przedstawimy pokrótce metody i narzędzia użyte do udowodnienia twierdzeń 4, 5 i 6.
Dowód Twierdzenia 4, przedstawiony w rozdziale 4 pracy, przebiega w następujących krokach.
1. Konstrukcja rozwiązania równań modelu zlinearyzowanego, które otrzymujemy z równań
(1)-(3) po ustaleniu dowolnie wybranej funkcji v ∈ BVloc .
2. Wykazanie jednoznaczności rozwiązań równań modelu zlinearyzowanego.
3. Wykazanie istnienia jednoznacznych rozwiązań pełnego problemu (1)-(3).
W kroku pierwszym dowodu konstruujemy explicite rozwiązania problemu liniowego. Z uwagi
na niejednoznaczność charakterystyk, zdefiniowanych jako rozwiązania równania ẋ = g, metoda charakterystyk nie może być bezpośrednio zastosowana. Przydatna natomiast okazuje się
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jej wersja znana pod nazwą metody rozwiązań superpozycyjnych (ang. superposition solutions),
polegająca na obliczaniu wartości rozwiązania w danym punkcie jako pewnej średniej po charakterystkach kończących się w danym punkcie. Metoda opiera się o następujące stwierdzenie,
które jest szczególnym przypadkiem metod rozwijanych m.in. w [4, 5, 12].
Stwierdzenie 7 (Rozwiązania superpozycyjne, por. Proposition 2.61). Ustalmy d ∈ N. Niech
{γrx }r∈Rd będzie, dla każdego x ∈ R, rodziną charakterystyk zlinearyzowanego układu
∂t µ + ∂x (g(t, x)µ) = p(t, x)µ,

(6)

µ(t = 0) = µ0

(7)

taką, że γrx (0) = x dla każdego r ∈ Rd . Załóżmy, że dla każdego t ≥ 0 odwzorowanie (r, x) 7→
γ x (t) jest borelowsko mierzalne. Niech, ponadto, {ηx }x∈R będzie rodziną miar Radona takich, że
Rr
Rd dηx (r) = 1 dla każdego x ∈ R i odzwzorowanie x 7→ ηx (A) jest borelowsko mierzalne dla
każdego zbioru A. Wówczas µ(t) zdefiniowane przez

Z Z
Rt
p(s,γrx (s))ds
x
0
µ(t)(A) :=
e
1A (γr (t))dηx (r) dµ0 (x)
(8)
Rd

R

lub, równoważnie,
Z Z

Z
ψdµ(t) :=
R

e
R

Rt
0

p(s,γrx (s))ds

Rd

ψ(γrx (t))dηx (r)


dµ0 (x)

(9)

jest miarowym rozwiązaniem układu (6)-(7).
W świetle powyższego stwierdzenia, by wykazać istnienie rozwiązań zlinearyzowanego (tzn. z
ustaloną funkcją v) układu (1)-(3) należy sparametryzować charakterystyki za pomocą parametru r ∈ Rd , a następnie wybrać rodzinę miar {ηx }x∈R w ten sposób by były spełnione miarowe
warunki przejścia. Tym zajmujemy się w rozdziale 4.1. Nadmieńmy, że rozwiązania można konstruować również bardziej bezpośrednio, patrz [25]. Wydaje się jednak, że podejście za pomocą
rozwiązań superpozycyjnych jest bardziej przejrzyste i zgodne z duchem pracy. Ponadto, pozwala ono wykazać dla naszego układu tzw. zasadę superpozycji znaną z teorii liniowych równań
ciągłości (patrz np. [4, 5, 30]). Zasada ta mówi, że każde miarowo-transmisyjne rozwiązanie zlinearyzowanego układu (1)-(3) można zapisać jako rozwiązanie superpozycyjne, patrz Proposition
4.27 w rozprawie.
W kroku drugim, opisanym w rozdziale 4.2 rozprawy, wykazujemy jednoznaczność rozwiązań
miarowo-transmisyjnych układu zlinearyzowanego. W tym celu uogólniamy metodę rozwiązania
dualnego (patrz np. [35]). Metoda ta polega na takim dobraniu funkcji testującej φ w równaniu
(4) by spełniała ona dualny układ równań
(∂t + g1 (t)∂x )φ(t, x) = −p̃(t, x)φ(t, x),
φ(T, x) = φT (x).
To pozwala wykazać, dla ustalonych dwóch rozwiązań µ1 (t), µ2 (t) spełniających µ1 (0) = µ2 (0),
iż
Z
φ(T, x)d(µ1 (T ) − µ2 (T )) = 0
R

dla dowolnego czasu T > 0. Jako wniosek dostajemy jednoznaczność rozwiązań. Naszym rozszerzeniem w stosunku do klasycznej metody jest uwzględnienie punktów osobliwych xi , w których
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charakterystyki się rozgałęziają. W związku z tym dowód jednoznaczności przebiega indukcyjnie
i polega na wykazaniu, że rozwiązania µ1 (t) i µ2 (t) są tożsame kolejno na przedziałach (−∞, x0 ],
(−∞, x1 ), (−∞, x1 ], (−∞, x2 ), . . . , (−∞, xN ]. Wymaga to wykorzystania w równainu (4) rówR
nież drugiej postaci funkcji testującej, która pozwala, przy oznaczeniu wj (t) := {xi } dµj (t),
otrzymać równość
Z t
Z t
c1 (s)(w2 (s) − w1 (s))ds
p(s, xi )(w2 (s) − w1 (s))ds −
w2 (t) − w1 (t) =
0

0

dla i ∈ {0, 1, . . . , N }. Dodajmy, że dowody w rozdziale 4.2 są bardzo techniczne i wymagają
precyzyjnych szacowań analitycznych, zaś nieco podobny, indukcyjny względem punktów osobliwych, schemat postępowania został użyty przez Crippę w [13] do badania rozwiązań klasy L1
równania ciągłości.
Krok trzeci, opisany w rozdziale 4.3, polega na wykorzystaniu klasycznego twierdzenia Banacha o punkcie stałym. Definiujemy, mianowicie, nieliniowy operator
S : L1 ([t0 , t0 + ε]) → L1 ([t0 , t0 + ε]),
R
który przypisuje dowolnej funkcji v należącej do BV ([t0 , t0 + ε]) wartość {xN } dµv (t), gdzie
µv jest rozwiązaniem problemu zlinearyzowanego z daną funkcją v. Punkt stały operatora S
odpowiada takiej funkcji v, dla której µv jest rozwiązaniem układu (1)-(3). Rozwiązanie uzyskane w ten sposób jest lokalne w czasie. By uzyskać globalność w czasie, przedłużamy je za
pomocą metod opartych o argument spójności, wykazując iż czas istnienia jest przedziałem zarówno otwartym jak i domkniętym. Rozdział 4 kończymy szczegółowym porównaniem wyników
rozdziału z wynikami pracy [25].
Dowodom Twierdzeń 5 i 6 poświęcony jest rozdział 5 rozprawy. Dowód Twierdzenia 5 przebiega w następujących krokach:
RT
1. Uzyskujemy oszacowanie 0 |v1 (t) − v2 (t)|dt za pomocą ρM T (µ1 (0), µ2 (0)) i wielkości
µ1 (0)(U ) oraz µ2 (0)(U ), gdzie U jest pewnym otoczeniem xN (Oszacowanie Nieliniowe).
R
Powyżej, vj (t) := {xN } dµj (t), j ∈ {1, 2}.
2. Uzyskujemy oszacowanie ρM T (µ1 (T ), µ2 (T )) dla małych T za pomocą
i ρM T (µ1 (0), µ2 (0)) (Oszacowanie Liniowe).

RT
0

|v1 (t) − v2 (t)|dt

3. Podstawiamy Oszacowanie Nieliniowe do Oszacowania Liniowego, uzyskując oszacowanie
ρM T (µ1 (T ), µ2 (T )) za pomocą ρM T (µ1 (0), µ2 (0)) dla małych T .
4. Przedłużamy oszacowanie na długie czasy T .
Krok pierwszy (rozdział 5.1) polega na wykorzystaniu uwikłanych wzorów na v i przekształceniu
RT
wyrażenia 0 |v1 (t) − v2 (t)|dt za pomocą twierdzenia Fubiniego w taki sposób, by otrzymać jego
oszacowanie za pomocą
Z
χ(xb )d(µ1 (0) − µ2 (0))(xb )
R

dla pewnej dopuszczalnej funkcji testującej χ.
W kroku drugim (rozdział 5.2) wykorzystujemy przedstawienie rozwiązania jako rozwiązania
superpozycyjnego. Aplikując wzór (9), przepisujemy wielkość
Z
ρM T (µ1 (T ), µ2 (T )) :=
sup
ψd(µ2 (T ) − µ1 (T ))
ψ∈BM T (R) R
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jako
Z Z
sup
ψ∈BM T (R) R



RT

e

0

p(s,γrx (s))ds

Rd

ψ(γrx (T ))dηx1 (r)

RT

−e

0

p(s,γrx (s))ds



ψ(γrx (T ))dηx2 (r)

dµ0 (x),

gdzie ηx1 i ηx2 są rodzinami miar odpowiadającymi, odpowiednio, rozwiązaniom µ1 (t) i µ2 (t). To
pozwala porównywać przepływy miar µ1 i µ2 na pojedynczych charakterystykach γrx i precyzyjnie
szacować różnice między nimi. Żmudne choć nietrudne obliczenia wykorzystujące fakt, iż ψ ∈
BM T (R) prowadzą do pożądanego rezultatu.
Krok trzeci jest wnioskiem z dwóch pierwszych kroków. Otrzymujemy oszacowanie
ρM T (µ1 (T ), µ2 (T )) ≤ C1 (T )ρM T (µ1 (0), µ2 (0)).

(10)

Powyżej, limT →0 C1 (T ) > 1 (patrz przykłady 5.3 i 5.4 w rozprawie), co ma pewne konsekwencje
przy dowodzeniu zbieżności schematu numerycznego.
W ostatnim, czwartym kroku (rozdział 5.3) przedłużamy oszacowanie na dowolne czasy.
Warto tutaj wspomnieć, że w nierówności (10) stała C1 (T ) jest bardzo osobliwa i wybucha w
skończonym czasie. Czas ten jest zależny od miar µ1 (0), µ2 (0). To nie pozwala na prostą iterację
oszacowania, by uzyskać wynik globalny. Pokonanie tej trudności wymaga iteracji oszacowania
nie względem czasu a względem masy. Po dalsze szczegóły odsyłamy do rozdziału 5.3 rozprawy.
W rozdziale 5.4 konstruujemy schemat numeryczny opisany zwięźle w punkcie 3 niniejszego
autoreferatu. Dowód twierdzenia o zbieżności schematu (Twierdzenie 6), przy wykorzystaniu
Twierdzenia 5 jest nietrudny. Należy zauważyć, iż twierdzenie o stabilności jest kluczem do
udowodnienia zbieżności. W przypadku podobnego algorytmu EBT, dowód zbieżności został
podany stosunkowo niedawno [9] niezwłocznie po tym jak udowodniono stabilność odpowiednich
równań, [26].
Rozdział 5 kończymy podaniem wyników symulacji numerycznych w kilku przykładowych
przypadkach oraz zobrazowaniem ich profili w postaci wykresów (rozdział 5.5).

5

Podsumowanie

Różnicowanie się komórek jest procesem, który może mieć składowe zarówno ciągłe jak i dyskretne. W niniejszej rozprawie przedstawiliśmy próbę zunifikowania różnych modeli populacyjnych
zjawiska. Spojrzenie na różnicowanie się populacji komórek jako na przepływ ich rozkładu w
przestrzeni stanów (patrz Rozdział 6 rozprawy) wydaje się naturalny. W tym kontekście unifikacja modeli wydaje się zasadna, podobnie jak zasadne wydaje się spojrzenie na ewolucję układu
jako na proces stochastyczny wyrażający się przez rozwiązania superpozycyjne. To, naszym
zdaniem, jest główna zaleta nowego podejścia – zamiast rozważać układ sprzężonych równań
różniczkowych zwyczajnych i transportu, możemy rozpatrywać przepływ miary odpowiadającej
rozkładowi komórek w przestrzeni stanów. Nie twierdzimy, że jest to jedyne sensowne podejście. Jednak podejście to pozwala, naszym zdaniem, łatwiej uzyskać, zrozumieć i zwizualizować
wyniki analityczne. Czy tak jest w rzeczywistości, pozostawiamy pod osąd zainteresowanemu
czytelnikowi.
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