Sobre um modelo matemático de invasão de um tumor sólido
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Neste trabalho temos o interesse em
para o seguinte modelo sugerido por
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provar um resultado de existência e unicidade
Anderson [1].
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com condições iniciais e condições de fronteira do tipo Neumann, Dn coeficiente de
difusão de n, Dm coeficiente de difusão de m e Dc coeficiente de difusão de c.
Este modelo matemático é sobre o crescimento de um tumor genérico sólido, que
acabou de ser vascularizado, ou seja, um fornecimento de sangue foi estabelecido.
Escolhemos focar em quatro componentes que são as variáveis envolvidas na invasão
de células tumorais, produzindo assim um modelo mı́nimo, caraterizado por: densidade de células tumorais (denotado por n), concentração de enzimas degradantes
(MDE - indicado por m), concentração de macro moléculas (MM - denotado por
f ) e concentração de oxigénio (designado por c). Cada uma das quatro variáveis
(n, m, f, c), é uma função da variável espacial x e da variável temporal t.
Como ferramenta para este trabalho, usaremos o teorema do ponto fixo de LeraySchauder e argumentos de princı́pio do máximo para equações parabólicas.
Agradecimentos Os autores agradecem o apoio recebido pela FAPEMIG.
Referências
[1] A. R. A. Anderson, A hybrid mathematical model of solid tumor invasion: the
importance of cell adhesion, Math. Medicine and Biology 22 (2005), 163-186.
[2] A. M. Czochra and M. Ptashnyk, Boundedness os solutions of a haptotaxis model.
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 20, No. 3 (2010) 449476.

15

