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  והנמקות לפרסומה, משמעויותיה הכלכליות והבריאותיות, תמצית  העבודה -1פרק 
  

  תמצית העבודה
  
, ית  בפרטוסרטן הערמונ, בעבודת מחקר זה הושגו הישגים משמעותיים ביותר בחקר הסרטן בכלל.1

היחודיות של . היכולים להשפיע רבות על דרך המלחמה בסרטן ולהציל רבבות של בני אדם כל שנה
דרך זו מאפשרת . מבלי כמעט להכנס לתהליכים ביולוגיים כימיים, העבודה הינה בשמוש בחקר ביצועים

הבנה . הסרטןדבר המאפשר הבנה יותר מעמיקה של התנהגות , ראייה מלמעלה של תופעת הסרטן, לנו
. כדברי הפתגם האומר שמרוב עצים לא רואים את היער, והתשובה היא כן, יתמה הקורא? יותר מעמיקה

עולה גם רשימה מעניינת וארוכה , כתוצאה מראיית היער. אך רואים גם את היער, בעבודה זו יש עצים
  . ןוהפתוחה לכל המעוניי, המופיעה בסופה של עבודה זו, של נושאי מחקר בתחום

  
  :המסקנות וההישגים של העבודה , של הממצאים, להלן רשימה חלקית

  
 של "הרעבה"תחת , או במילים אחרות, תחת אילוצי תזונהנבנה מודל מתמטי להתפתחות הסרטן .א

המדובר בסוגי הסרטן הדורשים כלי דם , המודל מיועד לתאור ההתפתחות הסרטן עם הזמן. הסרטן
  אם יש סוג סרטן .לגבי כל סוגי הסרטןלפיכך הוא נכון ומשמעותי , )נסיס'גיו'אנג(, מזינים להתפתחותם

  .אזי אינני מדבר עליו, נסיס על מנת לגדול ולהתפתח'יוג'שאיני מכיר ושאינו  נזקק לאנג
   

  .שאינו מדבר כלל על דיאטה, שההיגיון שלה מתבסס על ממצאיו של מחקר, תוספים+נבנתה דיאטה. ב
 הדיאטה תוקפת את . הדיאטה- פריצת הדרך -5פרק ן ניתנים בגוף העבודה בהסבר מפורט וסימוכי

כאשר כל נדבך תוקף את השאריות של  ,ושלושה נדבכים בשני ראשיםשל הסרטן " מזון"מקורות ה
ובמקביל אנו ,  אנו מקטינים את כמות חומר הבניין של התא הסרטניבנדבך הראשון: הנדבך הקודם

המשמשים כשליחים וזרזים של , לם המשמש ליצירת גורמי הדלקות בגוףמקטינים את כמות חומר הג
י המנעות כמעט טוטלית מצריכת שומן "אנו עושים זאת ע). נסיס'יוג'אנג(יצירת כלי דם מזינים לסרטן 

 על 6 מול האומגה שמתחרה, 3 אנו צורכים כמות מוגדלת של אומגה שניבנדבך ה . 6מסוג אומגה 
וחלקם אף אנטי ,  הינם הרבה פחות מעודדי דלקות3ים המופקים מהאומגה התוצר. אותם האנזימים

, cox-1  המהווים מעכבים לאנזימיםNSAID אנו צורכים תוספי מזון ותרופות ,שלישיבנדבך ה. דלקתיים
cox-2,  5ו-Lipoxygenase 5 המפיקים מהחומצה הארכידונית את ה-Heteואת הלויקוטריאנים  ,

שהינם חומרים המעודדים את צמיחת הסרטן בדרכים , ציקלינים וטרומבוקסניםפרוסט, פרוסטגלנדינים
 בראש השני .אנו תוקפים את כמות המזון המגיעה ישירות לבניית התא הסרטני בראש הראשון. שונות

כלומר אנו תוקפים , אנו תוקפים את אספקת המזון הדרושה ליצירת כלי הדם המזינים את הסרטן
  .שיעודם להגדיל את כמות המזון המסופקת לסרטן  , אספקה נוספיםומעכבים יצירת צירי 

  
וההתפתחות , הסרטן מוגבל בקצב התפתחותו, מתאימההדיאטה השתחת , מתמטית ומעשית, הוכח .ג

הוכח . המשמעות היא שגרף התפתחות הסרטן שואף לאסימפטוטה, הולכת ומואטת עד כדי עצירה
,  מוריד את האגרסיביות שלו ומתחיל להתפתח מחדשהוא, לאסימפטוטהשכאשר הסרטן מתקרב 

גם , ומוסבר היטב גם בלשון פשוטה המובנת לכל אדם, אך הוא מוכח מתמטית, הדבר נשמע כאבסורד(
גם בשלב זה ההתפתחות נעשית בקצב הולך ויורד תוך התקרבות .) אם אינו מתמצא במתמטיקה

סרטן שאינו נמצא תחת טיפול , כלומר. דמתהקו מהאסימפטוטה 2 כפי הגבוהה, לאסימפטוטה חדשהל
, לזו שמעליה" קומה"כאשר כל מעבר מ, "קומה"ל" קומה"עובר מ, אלא רק תחת דיאטה מתאימה, רפואי

. יקרה מספר פעמים, תהליך הורדת האגרסיביות. מתבצע רק לאחר שהוא מוריד את האגרסיביות שלו
      כאשר בכל קפיצה האגרסיביות יורדת , ותהדבר מתבצע בקפיצ, בסרטן הערמונית, מתברר שבפועל

שניצפתה , למעט צורת המעבר בקפיצות,  נכון לגבי כל סוגי הסרטןתהליך הורדת האגרסיביות  . 50%ב 
מפני שזו הדרך , אולם איננו רואים שום סיבה להתנהגות שונה בסרטנים אחרים, רק בסרטן הערמונית

  . .לסרטן המשך צמיחה מידיהמאפשרת , המהירה ביותר והפשוטה ביותר
  
והוכח שההשפעה הישירה של , נסיס על התפתחות הסרטן'יוג'נבנה מודל לטפול בהשפעת האנג.ד

וכמות המזון המידית המסופקת לסרטן ירדה   , הדיאטה על הקטנת כמות המזון המידית היתה גדולה
היתה דרמטית  סיסנ'יוג'אולם ההשפעה על האטת תהליך האנג,  מהיקפה טרום הדיאטה38%-לכ
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וזהו הישגה  ,)54(קטן בלפחות פי חמישים וארבע , נטית היומית'יוג'וקצב הצמיחה האנג בהרבה
בטווח הארוך הסרטן מוריד את רמת האגרסיביות שלו לרמה הנמוכה של . הגדול ביותר של הדיאטה

 עד , פעמים5-6 ולפיכך מספר הורדות רמת האגרסיביות יכול להגיע ל, התפתחות כלי הדם המזינים
המשמעות של הקטנת קצב . אשר רמת האגרסיביות משתווה לקצב צמיחת כלי הדם המזינים את הסרטן

,   יום23- של כ Psaמזמן הכפלת , יעבור החולה שבמדגם שלנו, שבטווח הארוך, גידול כלי הדם הינה
יש להפריד בין . הערמוניתהמספרים ניצפו לגבי סרטן . הבדל בין חיים ומוות, הבדל אדיר.  שנה3.47-לכ

יחד עם זאת . המודל עצמו הוא כללי ואין הוא מניח דבר על סוג הדיאטה. המודל המתמטי לבין הדיאטה
מאחר והיא , נסיס'יוג'המתפתחים בעזרת אנג, הסרטן שהדיאטה שהומלצה יכולה לסייע לכל סוגי, נציין

הוכחנו בוודאות . הצבעה על מקורותהדבר מוסבר היטב במסמך עם . מעכבת תהליך זה באופן ישיר
ואנו בטוחים שהדיאטה המומלצת במחקר זה טובה גם לכל סוגי שהדיאטה טובה עבור סרטן הערמונית 

. שהינו משותף לכל הסרטנים, נסיס'יוג'בעיקר בגלל ההשפעה העצומה על האטת תהליך האנג, הסרטן
, נדגיש. ובים גם הם לכל הסרטנים שאנו משתמשים בהם ט NSAIDSומפני שכל התוספים ומוצרי ה

 .שהמחקר עליו הסתמכנו הזכיר גם את סרטן השד
  
י קו " שהסרטן חסום בגידולו ענדמההיא כה דרמטית עד אשר ' ד' , השפעת האמור בתתי הסעיפים ג.ה

נצפתה עלייה , לאחר כריתה רדיקאלית, לגבי סרטן הערמונית. ונפסק גידולו האקספוננציאלי, ליניארי
עם קצב ,  ומסרטן אלים באופן מיוחדR>0.98)(ארית בטווח של שנה בדרגת קורלציה גבוהה ביותר ליני

תופעת  . 4200עברנו לסרטן שקצב התפתחותו על פני שנה ירד בערך פי ,  יום23כל  Psaהכפלת 
צב מצד אחד עליה אקספוננציאלית קטנה בק, נובעת משני גורמים הפועלים בו זמנית" הליניארי"הגידול 

יחד עם זאת הראנו שגם כאשר . ומצד שני ירידת האגרסיביות של הסרטן, )נסיס'יוג'אנג(אספקת המזון 
 שנים הוא ממשיך 4הרי לפחות בטווח של עוד , הסרטן מגיע למצב בו האגרסיביות שלו התייצבה

 ביצירת הדבר נובע מהעלייה האיטית ביותר,  R>0.99ברמת קורלציה גבוהה ביותר ,  ליניאריהראותל
  . כלי דם מזינים

 
הרי ,  שאם מתחילים מספיק מוקדם בדיאטה המומלצת על ידנו,  הוכח עבור חולה בסרטן הערמונית.ו

הכפלה תוך פחות (, וברמת אגרסיביות גבוהה ביותר, )8גליסון (, גם חולה ברמת סיכון גבוהה מאד
הנותנות לנו ות מחמירות במיוחד וזאת תחת הנח,  שנה24-מסוגל להאריך את חייו לפחות ל, )מחודש

אפילו שלא יצליחו , )אם הדבר אפשרי(כמו הקרנות , יחד עם טפול קונבנציונלי.  שנים6שולי בטחון של 
  שנה30ניתן להגיע לאריכות ימים של , להכחיד את המחלה ואפילו שלא יצליח להוריד את האגרסיביות

  .  זכרים לעילוללא שולי הבטחון המו, וזאת ללא טיפול כימותרפי
 
פועל יפה , שנטען לגביו שהינו פיטואסטרוגן, )Q-Pלהלן (, Quercetin Plus, ניצפה שחומר מסוים. ז

לדבר . אי.אס.אולם גם הוכח שהוא פועל למיסוך חזק ביותר של הפי, והטסטוסטרון. אי.אס.להורדת ה פי
יכול לעודד את  . אי.אס.ייכולות להיות משמעויות חשובות ביותר בהתחשב במחקרים המראים שהפ

   . Psaאו שסרטן עמיד לאנדרוגן ניזון מ , הסרטן
 
תחת , ובמקרה שלנו, תחת השפעת הורמון, נבנה מודל מתמטי לקצב ירידת סרטן הערמונית. ח

נעשית בקצב של רמת . אי.אס.שדעיכת הפי, הממצאים הכמותיים מצביעים. Q-P-השפעת ה
אפילו אם הסרטן הוריד את האגרסיביות במהלך , כלומר, דיאטהשהיתה טרום ה, האגרסיביות הגבוהה

 הוא דועך לפי רמת האגרסיביות הגבוהה שהיתה Q-Pהרי כשהוא נתון תחת השפעת ה , הדיאטה
, שאם יאומתו, הסבר זה יוצר פתח למחקרים בנושא, ניתן בעבודה הסבר כיצד הדבר יכול לקרות. במקור

בתחום המלחמה כנגד סרטן העמיד לאנדרוגן וגם סרטן הרגיש יתרמו רבות לפיתוח תרופות חדשות 
 .  לאנדרוגן

   
ובתנאי שלא , Psa=20שהגיע לערך , ברמת אגרסיביות גבוהה, שבמקרה של סרטן ערמונית, הראנו.ט

לחיות , תחת הנחות חמורות לרעה כשכולן מתרחשות יחד, יוכל החולה, קבל טפול הורמונלי קודם לכן
   בזמן שהפרוגנוזה כיום לגבי אדם כזה הינה, ועם שולי בטחון גבוהים של כמה שנים,  שנים12לפחות 

  .  שנים1-3
  
 חודשים 7.7 לכל היותרהיתה , לאריכות ימיו של החולה הספציפי שבמדגם, שתרומת ההקרנות הוכח .י

הדבר מצביע על תרומה סינרגטית גבוהה .  חודשים יחד עם הדיאטה55-אך תתרום כ, ללא הדיאטה
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הדבר נכון באופן מיוחד בפעולות רפואיות  .פעילות רפואית סטנדרטית המשולבת עם הדיאטהמאוד ל
 מאחר ולסרטן הנמצא ',דוזאת בעקבות האמור בתת סעיף , הפוגעות בכלי הדם המזינים את הסרטן
לנושא זה יכול להיות משקל מכריע אם . במקום אלה שהוכחדו, תחת דיאטה קשה לייצר כלי דם מזינים

  .לפי מידת פגיעתה בכלי הדם המזינים,  התערבות רפואית מסוימת או לאלבצע
 

, ותמיד לרעת התוצאות,  כל החישובים למציאת אריכות הימים של החולה נעשו תחת הנחות חמורות.יא
  .לפיכך אנו משוכנעים שהתוצאות יכולות להיות רק טובות יותר מהמחושב על ידינו

  
המראה את   , תוצאה משמעותית ביותר, מוצגת פה,  העבודהבמגמה לשכנע להכיר בחשיבות .יב

בעת גילוי הסרטן , חולה בסרטן ערמונית, הנתונים מבוססים על נתוני האישיים. עצמתה של העבודה
חצי שנה לאחר הניתוח היה , תעברתי ניתוח כריתה רדיקלי. PNI+8 עם ציון גליסון Psa =10.4היה ה

בהמשך עברתי . והינו אגרסיבי ביותר, שהסרטן קיים ולא הוכחד, ונלי הורמ בטיפולעל אף היותי, ברור
ותוך , עברתי טיפול קרינתי. והסרטן חזר לסורו, ותוך חודש הובהר שהניתוח נכשל,  HIFUניתוח 

נכון להיום .  יום23-24כשזמן ההכפלה נשאר כפי שהיה במקור כ , חודשיים התברר שהסרטן חזר לסורו
טפול הורמונלי קצר , קרוב לשנתיים לאחר סיום ההקרנות, ים לאחר גילוי המחלה  שנ7,  2013 מרץ 31

 כשהוא מתקדם בקצב איטי ממוצע של פחות   Psa = 0.11ה,ותחת משטר הדיאטה ,  יום בלבד34של 
בכוונתי  להיות פה עוד הרבה מאוד , ועל אף האגרסיביות של מחלתי, )74(על אף גילי .  לחודש0.02מ 

 ועד אפריל 2009 מאפריל .שלי כפי שהתפתחו במשך שנה. אי.אס.ן גרף עם תוצאות הפילהל  .שנים
 כלומר  , הבדיקות בוצעו תוך תהליך הדיאטה וללא לקיחת הורמונים, יוםPsaDT=23.4כאשר   , 2010

  . התוצאות הטובות הינן הישג של הדיאטה בלבד
  
  

  1-שרטוט 

  
כפי ,  קירוב ליניארי לנתונים והתוצאה הינה מדהימהאשר ביצעה, התוצאות הוכנסו לתוכנה גרפית

שנראה מהשרטוט של הגרף ומהתוצאות שהציג המחשב הרי מקדם הקורלציה בריבוע הוא 
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קצב הגידול . שזה מקדם קורלציה גבוה ביותר   R=0.9801 ולכן מקדם הקורלציה הוא 

  וקצב הגידול השנתי הוא הוא . אי.אס.החודשי הממוצע של הפי
בכמות  עליה רצופה כלומר קיום,  רציףטינ'יוג'אנג תהליך שלמו  קיוהבאנו בחשבון את כאשר . 0.4057

 גם  אך,הגרף בטווחים ארוכים מאוד של הזמן פסק מלהיות ליניאריהרי ש, המזון המסופקת לסרטן
  . שנה24לפחות ל נוכל להגיע , שיחד עם טיפול הורמונלי מתאים, הוכחנובמקרה זה
, למה שהיה קורה ללא הדיאטה וללא טיפול הורמונלי,  השוואתי בין התוצאות בפועל להלן גרף
 . יום23.4 היה באותו זמן כ )Psaזמן הכפלת ה  (  שליPsaDT שה  בהתחשב

  
  2-שרטוט 

  

  
   

על כן נאלצתי להציגו בגרף , ההבדל בין שני המצבים הוא כל כך קיצוני שלא ניתן להציגו בגרף רגיל 
אותה נוכל לקלוט , אך הוא לא מייצג את המשמעות האמיתית, גם כך המראה משכנע. מיחצי לוגרית

הרבה " מנוח"מאחר שהייתי הופך ל, שהם תאורטיים לחלוטין, ולהבין רק אם נסתכל על המספרים
  . לפני תום השנה 

  
   .משמעויות כלכליות ובריאותיות ברמה הלאומית הבינלאומית והאישית

  
, עלינו לברר, וגודל ההשפעה שיכולה להיות לה, משמעות ההישגים של עבודה זו בכדי להבין את .2

על .)  53סימוכין (ח משרד הבריאות "להלן צטוט מדו?  מהו היקף הבעייה עליה אנו מדברים, קודם לכל
  "2000-2009 סיבות מוות מובילות בישראל"
  

 שסרטן  מראה,ומעלה 75 בגיל םקשישי ופטירות תינוקות תמותת ללא, 74-1בגיל  הפטירות שיעור
 היה מסרטן שיעור הפטירות ,   2009בשנת. השנייה הסיבה לב ומחלות הראשונה המוות סיבת מהווה
 כשליש מהוות מסרטן  פטירות.גברים אצל 2.4 ופי נשים אצל לב ממחלות לשיעור בהשוואה 4.8 פי גבוה
32 % לגברים(האחרונות  שים בשניםנ בקרב מהפטירות למחצית וקרוב גברים בקרב הפטירות מכלל
  ) בהתאמה , 40% -ו 46% ולנשים 2000 בשנת 28% -ו 2009 בשנת
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אירופה  מדינות ובמרבית ב"בארה ,המובילה בישראל המוות סיבת היא סרטן"ח "ועוד נאמר בדו
 לב חלתומ )והולנד פורטוגל ,ספרד ,דנמרק , נורבגיה,שוודיה בלגיה, איטליה ,צרפת ,אירלנד ,בריטניה(

 לב מחלת כיה'וצ פולין ,אוסטריה ,גרמניה ,רומניה , סלובקיה,הונגריה , בפינלנד .השנייה הסיבה הינה
  .הסיבה השנייה וסרטן הראשונה הסיבה הינה

  
ברור שעבודתנו זו הינה חשובה ויכולות להיות תוצאות , ל של משרד הבריאות"ח הנ"לאור האמור בדו

  . ומשמעויות כלכליות  ברמה הלאומית והבינלאומית,  האדם הבודדבעלות משמעות  ברמה האישית של
, כמחלה כרונית לא קשהמכיון שהיא מביאה לכך שבחלק גדול מהמיקרים תוכל המחלה להחשב 

 הוא כתב על טופס סכום 2013בביקורי האחרון אצל האונקולוג בחודש מרץ . סופניתבמקום מחלה 
אני יכול : אך לי הוא אמר בערך כך,  חודשים6ורת בעוד והזמין אותי לבק, מחלה פעילה, הבקור

, ושהוא יודע זאת, וכאשר הערתי לו שהמחלה מאד אגרסיבית, לסכם שהמחלה שלך לא חמורה
וכל אחד , כן אני מרגיש מצוין? אתה מרגיש טוב: ענה לי, והתוצאות הנוכחיות הן בזכות הדיאטה

בהן ניהלת , אני מכיר אותך כבר שנתיים, מה שחשובאז זה , נו. ששואל אותי אני אומר שאני בריא
אני מניח שזה מה שכל . אתה יכול להחשב בריא, ובדרך שאתה עושה זאת, את עיניינך טוב מאוד

, ולמיטב ידיעתי והבנתי חלק ניכר מחולי הסרטן יוכל להיות במצב זה, חולה היה רוצה לשמוע
בנוסף לאמור . הממסד הרפואי והרופאים עצמםנצליח להביא את העבודה הנוכחית לתודעת שבתנאי 

טרשת , אסתמה, אוסטאוארטריטיס, פסוריאזיס:  כמו, לטיפול בהרבה מאד מחלות,דיאטה זו טובה, לעיל
. ובכך תביא לתרומה  נוספת להעלאת רמת הבריאות הכללית, ועוד הרבה מחלות, מחלות לב, נפוצה

מעבר לשפור מצבם , עברו לדיאטה המומלצתהיא תעלה גם את רמת בריאותם של חולי הסרטן ש
וכל שאר התחומים שדיאטה זו , מכיון שזה יעלה את בריאותם בתחום מחלות הלב, מבחינת הסרטן

  .עוזרת להם
  

לכן איננו משלים את עצמנו ואיננו , ודורשת ויתורים מסויימים, ברור לנו שהדיאטה המוצעת אינה נוחה
,  ך כן מציעים זאת כדרך לטפול במחלות שכבר חלינו בהםא, מציעים זאת במסגרת רפואה מונעת

    .והדיאטה הופכת להיות דרך חיים
  

   ?העבודהלמה לקדם ולפרסם את 
  
, העיניין הוא פשוט? ממתי מי שרוצה לפרסם ספר צריך להביא הנמקות לפרסום, נשאלת השאלה .3

, בתחום ספציפי, הוציא ספר מדעילא ראיתי אפשרות ל, מכיון שהעבודה בוצעה כעבודה מדעית מקצועית
והוצאה , ולכן אם הייתי הולך בדרך זו היתה זו עבודה לחינם, שהציבור הרחב יוכל להגיע אליו ולהבינו

לכן . חוץ מאשר להקטין משמעותית את חשבון הבנק שלי, כספית גדולה שלא היתה משיגה שום דבר
בודתי וחשבתי שאוכל לפרסמה במסגרת בע, ניסיתי לעניין את אחד המוסדות האקדמאיים בישראל

אלא מתוך המחשבה שפרסומה במסגרת של מוסד , לא מתוך הרצון להשגת תואר, עבודה לדוקטורט
, לקבל את הרעיונות שבעבודה, יעזור לנכונות של הרופאים ואנשי המדע העוסקים בנושא, אקדמי מכובד

השלכות אדירות בתחום , יות לעבודה זוולקבל את העובדה שיכולות לה, כרעיונות רציניים וממשיים
אולם . אלא חולה סרטן, או ביולוג, איננו רופא אונקולוג, אף על פי שמי שכתב אותה, בריאותי-הרפואי

ומכיוון שהייתי צריך להציג , כתנאי לפרסום, בהיותי ער לדרישות לתת תוצאות של ניסויים רפואיים
אציג הנמקות מדוע רצוי וכדאי לפרסם , ת התקצירהחלטתי שבהזדמנות של הגש, תקציר של העבודה

.  דגימות של אדם אחד ורק של חולה בסרטן הערמונית70אף על פי שהמדגם שלי כולל כ , עבודה זו
בתוך להסכמה לפרסום העבודה , אחד המכשולים העומדים בפניההנמקות לא עזרו לי ונאמר לי  ש

מעבר . הדרישה לניסויים שיאשרו את ממצאי העבודההינה , בעתון מקצועי או ,מסגרת של מוסד אקדמי
 על ספסל 74כמובן שאין זה ריאלי שאשב בגיל .  לכך נדרשתי גם ללמוד כמקובל לקראת קבלת תואר

מלימודי לתואר ,  שנה50במיוחד ממרחק של , הלימודים במוסד אקדמי ואלמד מקצועות קשים ביותר
שסביר שלא יהיה , ונוצרו פערים בידע שעלי להשלימם, הכאשר בתקופה זו נוספה כמות ידע אדיר, השני

יש לי השגות רציניות ביותר לגבי התנאים .  לי בהם שום תועלת לעבודה הנוכחית ולא למהלך חיי בעתיד
גם , רק מפני שאני חושב שעבודתי ראוייה לפרסום, אך כמובן שאין  ביכולתי לשנות סדרי עולם, הללו

כמו  דרך האינטרנט לפיכך החלטתי לפרסם את העבודה באופן עצמאי. ללא קיומם של התנאים הללו
על מנת לאפשר , אם זה אפשרי,  גרסאות עממיות של הפרקים השונים,אך גם להציג בהמשך, שהיא

כתוצאה מכל האמור לעיל נשאר לכאורה החלק המיותר . לציבור רחב ככל האפשר, גישה לידע חשוב זה
  .נני צריך כעת לשכנע אף אחד בכדאיות הפרסום של העבודהבאשר אי, של ההנמקות לפרסום



 11

, הרי שבקריאה חוזרת של החומר הזה, מכיון שאני רואה בתקציר זה חלק של החומר בגרסתו העממית
המביאות את , והשארתי את ההנמקות, הורדתי את כל ההנמקות המקצועיות שאינן נוגעות לצבור הרחב

ובעצם , ת על נושאים המייחדים עבודה זו מהרבה עבודות אחרותושמדברו, תוכנה המיוחד של העבודה
אלא גם , לא רק מבחינת התוכן, כשהן מציגות את המיוחד שבעבודה, בכך מהוות חלק של התקציר

  :להלן עקרי הדברים. מבחינת הדרך שנבחרה לבצוע העבודה
  
 לכמות גדולה מאד של בני ,בצורה משמעותית ביותר,  הסיבה הראשונה והעקרית הינה  הרצון לעזור.א

, מכיון שעבודה זו מסוגלת לעשות זאת. ומבלי שהם יצטרכו להתרושש על מנת להציל את חייהם, אדם
וכל מי ,  לעיל2הכלכליות והרפואיות מופיעים בסעיף , רמזים למשמעויות המספריות. מן הראוי לפרסמה

י שומע על אדם זה או אחר שנפטר בגלל לעיתים קרובות כאשר אנ.  שעיניו בראשו יכול להרחיבן מאוד
אם אני ": פרופסור מכר,  וכפי שכתב לי ."הנה עוד אדם שמת לחינם": אני חושב לעצמי, מחלת הסרטן

ואכן   ."ראוי לעשות וכך  אלא להביאה לידיעת הציבור ,אין לך כוונה לשמור את הדיאטה בסוד ,מבין נכון
הינם מיוחדים במינם בנוף התרופות  ,אדירה של הדיאטההשפור המשמעותי והתרומה ה .כך אני עושה

 סקירה לאחר: להלן תרגום מאנגלית של הכתוב בויקיפדיה על תרופת האבירטרון.  המטפלות בסרטן
 (FDA) תרופות האמריקאיהו מנהל המזון אושר על ידי  abiraterone השל שישה חודשים מזורזת

 חודשים 14.8  להישרדותהחציון את  ךיהאר הואברר שהתIII ב ניסויים בשלב . 2011בחודש אפריל 
הדרך  : שימו לב .התוצאה המוצלחת בגלל הופסק ניסויה. פלצבובחולים שקבלו  חודשים 10.9    לעומת

שנחשבת ,  חודשים של האבירטרון4 שנה ואף יותר לעומת פחות מ 15המוצעת יכולה להאריך חיים ב 
באנגליה התרופה לא ,  ויותר מכך?את לידיעת הציבור הרחבאז שלא ארצה להביא ז. למוצלחת מאוד

בעוד שהעלויות על פי , לחודש לחולה$ 4500מאחר והיא עולה כ , תועלת-על בסיס שיקולי עלות, אושרה
והן כרוכות בקניית מספר תוספים ותרופות סטנדרטיות כמו אספירין       , מחקרנו הינן זניחות ביחס לכך

אז שלא ארצה להביא זאת , וגם זה לא חובה למי שלא יכול. תה מקופת חולים שנתן לקנוcelebraו 
  ?לידיעת הציבור

אפשר שובמיוחד העובדה  , שראויים לתשומת לב הקהילה המדעית, יש בעבודה זו חידושים ודגשים. ב
 שאי אפשר היה, כ להשיג תוצאות ולהגיע למסקנות"ועי, תופעות ביולוגיות ורפואיות, תמתמטינסח ל

כגון העובדה שבתנאים מסוימים ולא , והמנוגדות לכל אינטואיציה שיש לנולהגיע אליהן בדרך אחרת 
. חייב הסרטן להוריד את האגרסיביות שלו על מנת להמשיך ולצמוח, והנמצאים בשליטתנו, נדירים

ה זה אך דרך המתמטיקה אנו רואים עד כמ, מסקנה זו נראית בלתי הגיונית לחלוטין, אינטואיטיבית
מאחר שרוב כמעט מוחלט של בני האדם לא מעלים על , יש חשיבות רבה לניסיון המוצלח הזה. הגיוני

ובכך מאבדים כלי , רופאים וביניהם האונקולוגים, ביולוגים, כולל מתמטיקאים, דעתם שניתן לעשות זאת
י התוצאות  לגבניתוחי רגישותהראנו שאפשר גם בשטח זה לבצע , כחלק מהגישה המתמטית.  חזק

הצפויות כשאנו מניחים הנחות לגבי ערכם המספרי של פרמטרים ולהגיע למסקנות אמינות מאד על אף 
  .העובדה שאין אנו יודעים את הפרמטר האמיתי

  
, החשיבות האדירה של הראייה האינטגרטיבית גם במודלים ביולוגייםהבאה לתשומת הלב את .ג

. יים של התהליכים הביולוגיים כולל בתחום הגנטיקהחשיבות שאינה פחותה מכל המחקרים הפרטנ
  פחותים הסיכויים למציאת תרופות, מחקרים כאלה באשר ללא, המחקרים הללו חשובים ביותר

אלה שתי , מבלי שיהיו לנו קודם נתוני המיקרו, עבודה ברמת המקרו והרבה פעמים לא ניתן לבצע
 הבעיה הינה שבמירב המיקרים החוקרים .ייהאחת והן חייבות להזין אחת את השנ גישות שמטרתן

כיום . ואינם מפנים את ראשם לכוון המקרו, שקועים כל כולם בפרטי הפרטים של המחקר ברמת המיקרו
בה מנסים לראות מה , כאשר מדברים על רפואה מוכוונת אישית, זה הולך ביתר עצמה לכוון המיקרו
שמובילה למחקרים דווקא ברמת המיקרו של ,  ימיתזוהי דרך לגיט. מיחד את הסרטן אצל אדם ספציפי

אך לדעתי המזור שימצא בדרך זו לא יהיה כללי גם , דהיינו מחקרי מיקרו עבור אוכלוסיית מיקרו, המיקרו
מאחר ולחברות התרופות לא ישתלם לחפש תרופות המבוססות על מוטציה של גן , בעוד עשרות שנים

עבודה זו שמה דגש דווקא על הניסיון למצוא את המשותף . הספציפי ונוגעת לחלק קטן של האוכלוסי
אנו מנסים למצוא את המשותף לכל . בניגוד לחיפוש המבדיל ברמה הפרטנית ביותר, במובן הרחב ביותר

מניב לעיתים , במקום לנתח את המפריד,  שהניסיון לראות את המשותףהעובדה הינה, הסרטנים
כך גם פה הניסיון ,   בולט במיוחד במתמטיקה ובפיסיקההדבר, פירות מפתיעים ביותר בעוצמתם

והניבה כלי עוצמתי , לראות את המשותף לכל סוגי הסרטן הניב תוצאה משמעותית ביותר ופשוטה ביותר
מכיוון שהרבה , מסתבר שגישת מחקר המקרו מפרה גם את מחקרי המיקרו. הטוב לכל סוגי הסרטן

ובעניין זה אני .   מחקר המיקרו לא נתנו עליה את דעתםשאנשי, פעמים אנו נתקלים בשאלה חשובה
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 על עבודתו החשובה בתחום ,ר יהודה פולקמן"חייב לציין את תרומתו המיוחדת במינה של ד
 ,לכל סוגי הסרטן ,האדםנסיס הינו תהליך המשותף לכל בני 'יוג'באשר תהליך האנג, נסיס'יוג'האנג

, וספים שלו ושל עמיתיו המקרו שלו הובילה להרבה מחקרים נ ראיית .ולהרבה מאוד בעלי חיים
  .יוגנטית'בתחום המיקרו של הצמיחה האנג

  
 כמתמטיקאי וכמי שהנחה ובצע עשרות עבודות מחקר בתחום חקר ביצועים של אמצעי לחימה .ד

נראה , שזכו תמיד לשבחים, תוך הקפדה על  ביצוע מדויק ומנומק של העבודות, ונושאים כלכליים שונים
, אכן מייצגת את המציאות,  הבקורת המתאים כדי לבחון האם העבודהלי שיש בידי את הכלים וחוש

נותן , והאם ניתן לסמוך עליה  אינני חושש לפרסם עבודה זו וניסיון עשיר של עשרות עבודות מוצלחות
. גם הן מוצגות, ואם יש ספקות, וכמנהגי במחקרים כל דבר משמעותי מנותח מנומק. בסיס מוצק לכך

, שרובם ככולם אינם ניתנים לשחזור אצל מישהו אחר, ם על התגברות על המחלהקיימים הרבה סיפורי
יש מודל , במקרה שלנו. המראה על הקשר שבין דרך הטיפול לתוצאה, ואינם מלווים בהסבר הגיוני מוכח

שכל אחד יכול לבחון את , שקבל נסוח מתמטי ברור, הסבר פיזיקלי פשוט שיש לו ,התנהגות של הסרטן
נבהיר שאין פה השערה על מודל התנהגות ,  לפרסוםי ראוהוא הרי שואי אפשר לסתר ואם, לוההיגיון ש

יש פה הוכחה תאורטית המבוססת על חוק שמור , שצריך להוכיח אותה על ידי ניסויים, של הסרטן
. בתחום הפיסיקה או המתמטיקה, ואין זה שונה מכל עבודה תאורטית אחרת, וקצת מתמטיקה, החומר
אזי זו , אבל אם אין דיאטה כזו שיכולה להרעיב את הסרטן, שמע התאוריה יפה, שהו לאמריכול מי

 , דיאטה כזומפרטתועל כך נענה שהעבודה ? אז מה הטעם בדבריך, תאוריה שתחום ההגדרה שלה ריק
סימוכין מלא  ניתן,  היא מצביעה על עבודות מחקר מדעיות שפורסמו,שתוצאותיה לגבי הינן מדהימות

כיצד נוצרה , וניתן הסבר הגיוני מלא, כל אחד יכול להכנס אליו ולבדוק אותו, ל"ת המחקר הנלטענ
וזאת , נסיס'יוג'בנוסף ניתן הסבר מלא כיצד הדיאטה משפיעה על האנג. ל"הדיאטה על בסיס המחקר הנ

 מבלי לסתור את, אי אפשר לסתור את ההיגיון של הדיאטהו, בהתבסס על מחקרים נוספים שפורסמו
 הדבר דומה לכל הוכחה במתמטיקה המסתמכת על ,הממצאים של כל המחקרים עליהם היא מתבססת
  . משפטים קודמים על מנת להוכיח משפטים חדשים

  
אביא את תורת היחסות הפרטית של , לחיזוק האמור פה, בולטת ביותר, כדוגמה היסטורית .ה

שהתפרסמה עם כל , חות מסוימותשהתבססה על שיקולים תאורטיים וגם הניחה הנ, איינשטיין
נשים לב שאלברט איינשטיין . מבלי שהיו מספיק הוכחות לאישושה, 1905בשנת  , מסקנותיה המוזרות

בזכות ההסבר שלו את האפקט הפוטואלקטרי ולא עבור , 1921בשנת , קבל את פרס הנובל לפיסיקה
בקהילה הפיסיקלית שללו אותה כאשר חלקים גדולים , שהיתה עדיין שנויה במחלוקת, תורת היחסות

עד אשר הוא היה מספק הוכחות , נתאר לנו מצב שבו התאוריה שלו לא היתה מתפרסמת. מכל וכל
. יש להניח שבמצב כזה התאוריה לא היתה מתפרסמת גם לאחר עשרות שנים, בניסויים לכל טענותיו

, י הקהילה המדעית"ע, האו להפריך אות, ולניסיונות לאשש אותה, עצם הפרסום גרם ללימוד שלה
  .אילו לא התפרסמה לא היה מי שיבדוק אותה וישתמש בה. כתוצאה מכך עבדו על הנושא הרבה מוחות

  
של מדיניות הפרסום וההכרה , בנושא זה, יש בכוונתי לקיים דיון מיוחד שואציין, אסתפק בכך .ו

     .האקדמית
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  .ות הסרטן פתח התמודל מתמטי להשפעת הדיאטה על - 2פרק 
  

  Growth and Decay -מודל לידה ומוות
  
ילודה האם קצב .  שקיימת בה ילודה ותמותה,אוכלוסית הסרטן הינה אוכלוסיה ככל אוכלוסיה אחרת .4

 אזי גודל , אם יש שוויון בין ילודה לתמותה. אזי האוכלוסיה גדלה, קטן מקצב התמותה,של האוכלוסיה
 ,המיוחד בסרטן הינו. האוכלוסיה מתמעטת, ו התמותה גבוהה מהילודהבמקרה ב .אוכלוסיה קבועה

כתוצאה ,  התרבות התאים גבוהה ביותר ואין תמותה של תאי סרטן ללא התערבות רפואית,שבדרך כלל
כל אחד . עד שהוא הורס איברים חיוניים בגופנו שבלעדיהם אין לנו חיים, מכך הסרטן הולך ומתפשט
או אפילו , ם הסרטן נעצר ונשאר קבוע והאדם המשיך לחיות עם הסרטן בגופומאתנו שמע על מקרים בה

כאשר , כל המצבים הללו של הסרטן ניתנים לתאור מתמטי אחד. על מקרים בהם הסרטן נסוג ונעלם
לכל אדם הפרמטרים שלו . המצבים השונים שבמציאות מותנים בערך של הפרמטרים הקיימים במודל

 , המתאר מצבים אלהקיים מודל ידוע במתמטיקה ובסטטיסטיקה. ע עליהםהוא יכול להשפילפעמים ו
  .Growth and Decayאו "  לידה ומוותמודל", מודל זה נקרא

  
כמות הנפשות הנוספות בשנה  ,  בשנה3%אוכלוסיה הגדלה בקצב של בכל אחד מאתנו מבין ש.5

י בגודל הוא השינו כאשר  ומתקיים, Nשנסמנה ב , תלויה בגודל האוכלוסיה
אזי  והתמותה המתמטי האומר שאם קצב הילודה הוא  לכן יובן הנסוח. השנה האוכלוסיה במשך

 )2.0(                                      :                     נקבל
 )2.1(                                      : מכאן נובע מידית .  הוא הזמן tכאשר 

 )2.2(                                                                                                 או   
  )2.3(                                                                         ונקבל נסמן 
) 2.4 (                                                                        נקבל   ו t=0נציב 

                                                        :מראה לנו את כל האפשרויות בהתפתחות הסרטן) 2.4(עיון ב 
       

  . הסרטן הולך ומתפשט.  א
  . הסרטן יציב .  ב
  . הסרטן נסוג ומתמעט.  ג
  
                                                                                            הינה  מתאימהה במקרה זה הנוסחה ,אים אינם מתיםכ הוא מתרבה והת"  בד,כאשר מדובר בסרטן.6
 על מנת שנבין את משמעותה של נוסחה זו נשרטט גרף . כאשר ) 2.5(   

אך ,  אגרסיבי ביותר כזה הוא סרטן.חודשהוא   שלו)Psa) PsaDT- ה זמן הכפלתשל סרטן ש ,לדוגמה
  . ביותרמצב ריאליגם  וזה
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  : להלן הגרף
 3-שרטוט

  
אם לא יקבל , אדם עם נתון כזה לא ישרוד שנה.  תוך שנה4096במצב זה הסרטן מכפיל את עצמו פי 

ף המתאים את הגרשרטטתי לו  .למזלנו הדיאטה שלנו משנה מצב זה לחלוטין. טיפול רפואי מתאים
 על מנת לאפשר .x-ה לא היינו מסוגלים להבחין בינו ובין ציר, לדיאטה שלנו יחד עם הגרף שלעיל

 אלא ששם זמן  ,2-שרטוטהשוואה כזו יש לצייר את הגרף על גבי נייר חצי לוגריתמי כפי שעשיתי ב
  . יום כפי שהיה אצלי ללא הדיאטה23.4ההכפלה היה כל 

  
  . באמצעות טיפול רפואייםההשפעה על הפרמטרים השונ

  
לדוגמא בסרטן הערמונית ישנם הרבה , הסרטן הינה מחלה רבת פרמטרים וקשה מאד לשלוט עליה.7

לאסטרדיול , קולטנים לאנדרוגן: כגון, הלוקחים חלק בהתפתחות המחלה, )רצפטורים(מאד סוגי קולטנים 
תאי הסרטן ויש כאלה שהם מעודדי ישנם גנים שונים המעודדים התרבות . Psa ואפילו ל, לפרולקטין

 Tumor suppressor"  (גן מדכא סרטן"  שנקרא p53גן  הלמשל , ) מוות מתוכנת של תאים(אפופטוזיס 
gene) (15(.אחד האמצעים של הרפואה המודרנית ו , סרטן השד וסרטן הערמונית הינם הורמונליים

י "או על קליטתם ע, ייצור ההורמוניםלהאריך את חיי החולה הינו באמצעות תרופות המשפיעות על 
ואילו דרך הרי שדרך זו משנה את, אם יש דרך רפואית לעודד את האפופטוזיס. הקולטנים שלהם

 ןובסופו של דבר סרט, דרך זו ממצה את עצמה .רפואית המשנה את קצב ההתרבות משנה את
כאשר הסרטן , וגי סרטן אחרים וכך קורה גם לחולים בס,הערמונית הופך להיות עמיד לטיפולים כאלה

למציאתם של מעכבים שאינם  לכן יש חשיבות רבה .הופך להיות עמיד לטפול כימותרפי כזה או אחר
אמצעי שיוכל , יתן אמצעי נוסף למלחמה בסרטן, אם נמצא אותו, פתרון כזה. או כימותרפיים, הורמונליים

לב ביניהם ובכך לנהל טיפול אינטרמיטנטי  יאפשר לש, המתכלה או הכימותרפילחסוך בטפול ההורמונלי
לכל  ,מעכב אוניברסלי יוכל להיותש   ,מעכב כזה  למצוא .)נושא זה יוסבר בפרוט בהמשך(. משמעותי

אני מצהיר בזאת שהחלום הזה מתגשם בצורה ממשית  .זה משהו שקשה אפילו לחלום עליו, סוגי הסרטן
               .CUNCדיאטת בעזרת הדיאטה שבנינו , ומשמעותית
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  מודל ההרעבה
  
הפחתת . או בגלל חוסר במזון, אם נתבונן בטבע  נראה אוכלוסיות שמתמעטות בגלל מלחמה .8

כאשר ידוע שלאחר פרק , היא זמנית בלבד, באמצעות הורמונים וכימותרפיה, אוכלוסית סרטן ערמונית
ל הכימותרפי כמעט שאינו מאריך חיים זמן מסוים הטיפולים ההורמונליים מפסיקים להשפיע והטיפו

בהנחה שקיים משהו שבלעדיו הסרטן לא יכול ? אך מה בדבר הרעבתו. וגורם למטופל סבל רב
על פניו נראה שטיפול . או הקטנת קצב צמיחתה,  הרי מניעתו פרושו הפחתת אוכלוסיה,להתקיים

כפי שגובש , ה בעזרת שינוי התזונה אלא על עכוב או הפחת,אך לא על כך אני מדבר, הורמונלי הינו כזה
 התא הסרטני התחלקותידוע מהמחקרים השונים שזמן ) . HETE )16-5 ה על ידי בעקבות המאמר על

או , הדבר בא לידי ביטוי בזמן טיפול קרינתי, הוא פגיע במיוחדובפרק זמן זה , הוא זמן רגיש ביותר
ר מקטין את מקורות הברזל הנחוצים לבניית  אש, )11(כאשר מנסים להלחם בסרטן בעזרת ארטמיסינין 

מהאמור במאמר . או באמצעות מניעה של חומר חיוני אחר הנחוץ לבניית התא הסרטני, תא הסרטן
הוא חומר חיוני לסרטן לצורך ההתרבות וכן הינו חיוני לצורך מניעת HETE-5  ברור ש ה ,)16(

 .43 בסעיף , אך אני דן על כך בנפרד, יודעאינני? האם חומר זה חיוני גם לבניית התא, האפופטוזיס
 של כלליההיגיון הניתוח העובדות ו . הדיאטה– פריצת הדרך - 5פרק וראוי לקרוא בהקשר זה את  

 מצביעים על כך שקיים סיכוי גבוה שחומר זה חיוני להשלמת ,ל והמחקר הנוכחי"תוצאות המחקר הנ
 יתכן שיש עוד חומרים .לקראת התחלקות התאהסרטן מכין חומר זה כנראה ו,  התא סרטניהתחלקות

 הנושא העיקרי של הדיאטה שלנו .חיוניים שהדיאטה מונעת ושייכים ישירות לשלב התחלקות התא
אינני יודע  מה הם כל .  ולמעשה החומצה הארכידונית6 מסוג אומגה  הוא השומן "CUNCדיאטת "

 איננו מגביל כלל את פיתוח , החיוני,ספציפיאך אי זיהוי החומר ה, החומרים הנמנעים על ידי הדיאטה
הפיתוח מניח רק . ואינו משתמש בתכונותיו של החומר החיוני, פן מוחלטוהפיתוח תאורטי בא. המודל

ופה , יש צורך בפרקטיקה, ברור לחלוטין שמעבר לתאוריה. שחומר חיוני כזה קיים ושאנו מגבילים אותו
 מצביעות על כך CUNCבדיאטת  ת המצוינות שקיבלתיהתוצאו. נחוץ למצוא את הדיאטה המתאימה
   .על ידי הדיאטה הספציפית שיצרתי, שאכן פעולת הרעבה כזאת מתבצעת

  

 dtהיא הכמות המסופקת ביחידת זמן  k כלומר ,-kב, אותו אנו מגבילים, נסמן את קצב אספקת המזון.9
כלומר מספר התאים ,  הסרטןקותהתחלקצב יהי. Lתזונה  נניח שכל תא דורש לצורך הבניה כמות . 
מספר   N(t) ויהיdt עודף המזון המסופק ביחידת זמן  ויהי  ( הוא   dt ביחידת הזמןמתחלקיםה

 )2.6 (                                                   : אזי tהתאים הסרטניים בגופנו בזמן
)הוא איננו שינוי של ,  אינו קשור לנגזרות בזמן kנשים לב   ).שני גדליםזה פשוט הפרש בין ,  בזמן

תאים ולכן יש לנו  מתחלקיםלפיכך בכל יחידת זמן ,  הסרטןהתחלקות כקצב שהגדרנו את 
אנו  .בניית התא לצורך השלמת L  מזון שכל אחד מהם דורש כמות, חדשים"תאיםחצאי " כעת 

 התחלקו התאים שהרי בו זמנית נעלמו , תאים חדשיםצריכים להביא בחשבון שאם יש 
: בכדי למנוע בלבול בעתיד עלי להגדיר כמה מושגים. תאים חדשיםולכן האוכלוסיה גדלה נטו ב

כאשר קצב הילודה ליחידת זמן הוא האחוז שמהווים הנולדים באותה , לכל אוכלוסיה יש קצב ילודה
 3אם אוכלוסיה מסוימת היתה : לדוגמא, יחידת זמן מתוך סך האוכלוסיה הממוצעת באותה יחידת זמן

באותה צורה נגדיר . 3% הוא קצב הילודה השנתי פרטים נאמר ש90,000מיליון ובאותה שנה נולדו 
 מתוך סך האוכלוסיה הממוצעת ואילו , הוא אחוז הפרטים שמתו באותה שנהקצב התמותה השנתיש

 ,התחלקותהוא קצב ה במקרה שלנו .  הוא קצב הילודה פחות קצב התמותהקצב הגידול השנתי
ו ,קיימת מגבלת תזונה כל עוד לא צב הילודההוא ק מתחלקכי על כל תא ש,  הוא גם קצב התמותה 

תחת משטר של . הוא גם קצב הגידול כתוצאה מכך  . אבל נעלם תא ישן,נוצרים שני תאים חדשים
.  מ קצב הגידול הינו נמוךו  שקצב הילודה כבר איננו  למעט העובדה,דיאטה הכל נשאר אותו דבר

 מבלי שהתזונה מגבילה  דהיינו,  הסרטן גדל בקצב הפנימי שלוכל עוד  ?צד זה קורהכי
   מספיק גדול אנו מגיעים לרגע בוt אולם כאשר,אותו

                                                                                                                         )2.7( 
 ,אלא בקצב הולך וקטןאבל עכשיו לא בקצב קבוע , לב זה הסרטן לא נעצר והוא עדיין ממשיך וגדלבש

  : שצורתהיש לנו כעת פונקצית קצב ילודה, המשתנה כפונקציה של הזמן

                                                                                                        )   2.8(  
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)2.8 ( נובע ישירות מ )כלהלן ואנו יכולים להגדיר את קצב הילודה )2.7( ומ )2.6 :  

                                                                                         )  2.9(  
קצב הילודה  כאשר ,  התחלקותקצב הילודה שווה לפעמיים קצב ה,  כל עוד :כלומר

 אנו קוראים לרגע הראשון שבו  .שממשיך להיות , התחלקות שונה מפעמיים קצב ה
נתכוון ה " או נת"נקודת תחילת ההרעבה"כשנאמר בעתיד . ה" או בקצור נת,נקודת תחילת ההרעבה

ברגע בו התחילה ההרעבה להגביל את מספר התאים הנוצרים , כפי שהוא היה, גודלו של הסרטןל
או בגודלו של סמן המיצג את גודל הסרטן , יכול להנתן כגודל פיסי, גודלו של הסרטן . dtת הזמן ביחיד

  Psaבעתיד כשנדבר על ה , מהווה סמן כזה  Psaה, בסרטן הערמונית של מי שעבר כריתה רדיקלית(
  .)p: לדוגמא, במיוחד כאשר נלווה לזה ערך מספרי  ,pיתכן שנרשום אותו לפעמים באות 

  
  :הערה דידקטית

  
 לכל נוגעים, תחת אילוצי תזונה, ים המתמטיים המטפלים בהתפתחות הסרטןשהמודל , נדגיש מפורשות

  וכל סרטן שיש לו סמן .) 12ו . 11אנו נוכיח זאת בסעיפים  (,ולאו דווקא סרטן הערמונית, סוגי הסרטן
לבחינת התפתחות הסרטן , ךיוכל להשתמש באותה דר, חד משמעי המייצג את גודל הסרטן) מרקר(

 שזה יכול להיות כל , יש לזכור את שאמרנו,Psaולכן אם נדבר בעתיד על . ולמציאת ערך הפרמטרים שלו
בהעדר מרקר   . או אפילו מדידה ישירה של גודל הסרטן,מרקר של סרטן אחר המייצג את גודל הסרטן

אלא אם תמצא דרך פשוטה , כלשהוטן  קשה יהיה לבחון את התאמתו של המודל למציאות עבור סר,כזה
 לא יכול בכל מקרה העדרו של סמן כזה ,לבחון ישירות ולעתים מזומנות את גודלו הפיזי של הסרטן

  .להפחית מההגיון של המודל
  
: הסבר מילולי למתמטיקהלהלן 

מספר  עבור מספיקה בדיוק , ביחידת זמן,כמות המזון המסופקת, בו מתקיים , ברגע הראשון
תאים   500,000   נותנים וגודל הסרטן ההתחלקות בו קצב ,נקח כדוגמא מקרה. התאים החדשים

שכמות   למיליון תאים ונניח,ההתחלקות הופכים בגלל , תאים אלה500,000.  כל שניה מתחלקיםה
.  תאים500,000ב כתוצאה מכך הסרטן גדל.  בדיוק ליצירת מיליון תאים חדשים בשניההקיהמזון מספ

 שירצו להפוך ל , תאים750,000ו יתחלקלכן בכל שניה  , 50%יח כעת שהסרטן גדל במשך הזמן  בננ
,  אבל אנו יודעים שקצב אספקת המזון מספיק רק למיליון תאים חדשים בשניה, מיליון תאים חדשים1.5

 תאים והסרטן גדל רק 750,000אלא שהפעם מתים , לכן גם עכשיו יווצרו מיליון תאים חדשים
. דול הסרטן הולך וקטן עם הזמןי כלומר קצב ג. שהוא גדל קודם500,000 במקום ב, תאים250,000ב

כמות  מכיוון ש אך, מיליון תאים2 ל  מתחלקים, מיליון תאים בשניהלמצב בוהסרטן יגדל מספיק ויגיע 
רק מיליון תאים ווצרו וי, הרי שנוצר איזון,   מאפשרת יצירה רק של מיליון תאים בשניה, המסופקת,המזון

 , לכאורה. לא גדל כלל יגיע למצב בו הואהסרטן , וכתוצאה מכךהתחלקו במקום המיליון ש,חדשים
וגמאות הד. אנו נדון בנושא זה במפורט בהמשך.  הוא יעצר ברמה אליה הוא הגיע,מבחינה תאורטית

 ,)ה"נמצאים בנתכלומר הרגע בו אנו (, שמרגע שאנו מרגישים את השפעת הדיאטה, מבהירותשנתנו 
ומופיע הרבה פעמים ,  חשוב 2המספר ( .סמן וכך גם ה 2 צפוי שהסרטן יגדל פי ,"יעצר"עד שהגידול ו

   ).  תאים2  למתחלקבמחקר זה והוא נובע מהעובדה שתא סרטני 

 )2.10  (      נובע)2.0(  מתוך : נעבור כעת להמשך פיתוח המודל המתמטי .10
שמתקימת מגבלת   בשעה ,על פי מה שפותח לעיל. קצב התמותה זה קצב הילודה וכאשר
)  2.9( לכן לפי  הרי מתקיים שפונקצית קצב הילודה היא ,)2.7(מתקיימת המשוואה דהיינו , המזון

  )2.11 (                           ונקבל  נציב

שהוא גודל קבוע השונה  כלומר, ההתחלקותבמודל שלנו קצב התמותה זהה לקצב 

  )2.12  (                                                  :  נובע עיל למהאמורמהמשתנה
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                                      נוציא אינטגרל בלתי מסוים משני הצדדים   

 )2.13(                                                     :  פתרון המשוואה הינו 

                                                                                   ,קבל ונשני הצדדים   בחזקת eנעלה את 

  )2.14(  ו                         ונסמן,נחליף שמות של הקבועים על מנת לפשט את הנוסחה

  ) 2.15 (                                                    :   ונקבל נעביר אגפים ונחלק ב 
  .הנוסחה היסודית שלנו למודל ההרעבהוזוהי 

  

 )2.16  (                                     ונקבל      נבדוק מה קורה כאשר 
   .התפתחות הסרטןאנו רואים שלכאורה קיים גבול ל  )2.15(וזוהי האסימפטוטה של 

מהנתונים  שנובע מהפתרון הכללי של המשוואה ואין היא חלק , הוא כלשהוC אנו צריכים להבין ש 
י הרגע שבו אנו רוצים " שנקבע ע,הוא קבוע S  .Cולכן גם ,  , k  , Lכגון , הבסיסיים של הסרטן

  t=0 זאת נציבראותדי ל כ.של האינטגרציהוהוא תלוי בגבול התחתון  ,להתחיל להפעיל את המשוואה

  )2.16.1(                                                                                                  ונקבל
Sהוא נתון של המזון ,  מייצג את רמת האגרסיביות של הסרטן ו  הוא ה Psa ברגע התחלת 

 ברגע התחלת N(0)לוי בגודלו של הרי שהוא קבוע הת) 2.16.1( מתקבל מ C- מאחר ו.המדידות
     .המדידות

  
  .ותחולתו על כל סוגי הסרטן, כלליות המודל

  

אם נוכל . שעומדות בבסיסו של המודל, ברורות או מוסוות, בפיתוח המודל הנחנו מספר הנחות.11
אלא על תכונות משותפות לכל , אינן מסתמכות על תכונה של סרטן ספציפי, להראות שהנחות אלה

  :ההנחות הינן . חל על כל סוגי הסרטןסביר שהוא, לגבי סרטן אחדהרי שאם המודל נכון , ניםהסרט
 
לכל סוגי הסרטן   משותפתועובדה ז.  התא הסרטני וגם הלא סרטני מתרבה על ידי התחלקותו לשניים.א

  ׁ .ולכל התאים והינה עובדה מוכחת
  
ומרי הבינין חסרים התא לא יוכל להשלים את אם ח, ןי התא נזקק לחומרי ביני,חלוקתולצורך השלמת .ב

 הקשור .ג.71וראה גם הסבר בסעיף  .לפיה אין ליצור יש מאין, זו עובדה פיסיקלית ידועה. ההתחלקות
  .למצבים השונים בזמן חלוקת התא

  
 מבלי שיווצר מחסור לשאר הרקמות שאינן , לסרטן את המזוןקטיןהנחנו הנחה מוסווית שייתכן לה.ג

  :משני כוונים  יכולה להווצר  יחסר שמזון האפשרות .סרטניות
  

מאחר , חלקי הגוף הגבלה זאת נוצרת בכל. במקרה שלנו הדיאטה, היצע קטןמ הגבלה הנוצרת )1   
  .והמזון עובר לכל חלקי הגוף דרך הדם

   
 התחלקות מהירה מאד של תאיי "במקרה שלנו הביקוש נוצר ע .ביקוש גבוהמ  הגבלה הנוצרת)2   

  .דוליהגבלה זו היא מקומית ליד הג,  בניגוד להתחלקותם של תאים רגילים,סרטןה
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, ה ביניהםריוצרת הבדלה ברו) 2.לכל התאים הרי עובדה ג משותפות . בו.  אעל כן על אף שעובדות

חשובה  עובדה זו .שניתן להגביל את המזון לסרטן מבלי ליצור מחסור זהה בכל חלקי הגוףהמראה 
 הרוב המכריע של הדיאטות מבוסס על רעיונות . שאיננו נותנים את הדעת על חשיבותה על אף,ביותר

ל לגבי "או על צריכה של חומרים שילחמו בסרטן וכנ, סרטןעודד של המנעות מחומרים היכולים ל
י צמצום "או ע, י מניעה של חומרי בנייה של תא"פה אנו מדברים על האפשרות להלחם בסרטן ע ,תרופות
שהנושא שלהם הוא הרכב החומרים מהם , זהו פתח למחקרים שיכולים להיות משמעותיים. הםניכר של

 ואנו מבינים ,אם חומר מסוים הינו חומר חיוני גם לתא רגילבמיוחד חשוב והאמור פה . בנוי התא הסרטני
    ) .2.ו ג)  1. בגלל האמור ב ג, מגבלה חמורה בגילים מבוגריםבכךאין ש
  
 המייצג את קצב אספקת המזון לגידול והוא תלוי , הינו גודל קבועk הנחנו ש , כךמבלי להצהיר על.ד

ייתכן  , לא בהכרח נכונה קבועS ש הנחהה .קבועS אנו מניחים שגם ) 2.14( ולכן לפי בדיאטה שלנו
 שיגדילו את ,נסיס'יוג'בתהליך הידוע כאנג, שעם הזמן יתפתחו באזור הסרטן כלי דם מזינים נוספים

 עוד ,אולם. בנושא זהבהמשך עבודה זו אנו מטפלים בצורה נרחבת .  לסרטן המקומית המזוןאספקת
,  נמוך מאוד Sקצב הגידול של אנו מראים שבפועל ,נסיס'יוג' המתמטי הנרחב בנושא האנגלפני הניתוח

תוח י נדבר שיקל על הפיתוח התאורטי וכן יקל על,  כאל קבועבפרקי זמן קצריםולכן נוכל להתייחס אליו 
בטווח הארוך אנו מביאים בחשבון את  . זאת מבלי לפגוע כלל במסקנות העבודה,בפועלשהתוצאות 
האמת הינה שאין לנו  .S ואף עושים ניתוח רגישות מקיף לשינויים אפשריים בגודלו של Sגידולו של 

על מנת .  Sבלי שום קשר להנחה לגבי , ברירה אלא לחלק את הזמן לקטעי זמן בעלי תכונה משותפת
שהסרטן מוריד ,  שנווכח בה בהמשךה אין לי ברירה אלא להקדים ולהתבסס על עובד,להבהיר זאת

 נבהיר . נשאר קבוע הינו הטווח שבוזמן בעל תכונה משותפת  ומבחינתי טווח ,אגרסיביות בקפיצות
,  קבוע  בובתחום הזמן  אולם, )2.13( הוא )2.12( של  משתנה אזי לא נוכל לאמר שהפתרוןשאם 

שבכל אחד מהם אנו יכולים להוציא אינטגרל , זאת אומרת שהזמן מתחלק לתחומים, הפתרון כן נכון
 ,בניתוחים שלנו אין אנו יכולים סתם לקחת נתונים משלבים שונים ולערבבם .ולקבל את אותה נוסחה

 את הנתונים ותלזהאלא , לפיכך אין לנו ברירה,  משתנה באופן משמעותימאחר ולפחות הפרמטר 
 ועל כל שלב כזה עלינו לעשות את עבוד ,לזהות מתי מתחיל שלב ומתי הוא נגמר, השייכים לשלב אחד

הערכים המספריים של  הרי ,גם אם הנוסחה המתמטית היא אותה נוסחהמאחר ש, הנתונים בנפרד
טווח הזמן ו, רד מכיון שאנו מתייחסים לכל שלב בנפ. מערכם בשלב הבאשוניםאחד הפרמטרים של שלב 

 הרי שהטעות הנובעת מבחירת  אינם גדוליםSובטווח זמן זה השינויים ב , של שלב כזה הוא קצר יחסית
Sשהינו ה, קבוע  Sכלומר החלוקה של הזמן לטווחים קצרים.אינה גדולה,  הממוצע של אותה תקופה  ,

הנתון תחת , ל הסרטןבגלל צורת ההתפתחות ש, היא מחוייבת המציאות, איננה חלוקה מלאכותית
מפני שלאחר שנלמד דברים בהמשך , אל דאגה,  אם הדברים אינם ברורים דיים.מגבלות דיאטה

נציין גם שמבחינת נתוח הנתונים לא יכולה להווצר טעות  .הדברים יהיו מובנים בהחלט, העבודה
. ותו שלב בלבד באשר לכל שלב מתבצע ניתוח נתונים נפרד הכולל את הנתונים בפועל של א,מצטברת

אנו מעונינים גם בפתרונות ובמסקנות הנובעים ,  S שאנו מטפלים בהמשך בצורה מדויקת בעל אף
. ובמיוחד שמסקנות אלו מתאמתות במציאות, מסקנות שיקל עלינו להשיגם בדרך זו,  קבועSמהמודל בו 

 שאנו יודעים ,על פיאף , ניוטוןהדבר דומה לשמוש שעשה ועדיין עושה המדע בנוסחאות המכניקה של 
ובכל זאת , גבוהות שהנוסחאות לא מדויקות ולא נכונות כאשר מדובר על תנועה במהירויות ,בברור

נבהיר שסך כל הטווחים בהם ניתן  .המדע והאנושות זכו להישגים נפלאים הודות לתאוריה של ניוטון
 S לטענה ש  לתתאפשר .המשךואנו נוכיח זאת ב, שנים ואף יותר 5כ  מגיע ל כאל קבועSאל להתייחס 

 , קבועSלגרף הבנוי על בסיס המודל בו   Psaהתאמת תוצאות ההאחת לבצע , חיזוק בשתי דרכיםקבוע 
ו   8-שרטוטראה ו , כמעט קבועS להנחה ש יש הצדקה אזי  קורלציות גבוהות מאדנת נותואם התאמה זו

חיזוק נוסף נקבל דרך העובדה  .אמה בהת0.9583 ו 0.9943  שם אנו מקבלים קורלציות של 9-שרטוט
 שאם , מבוסס על כךשלישית חיזוק בדרך . בין תקופה לתקופה הינם קטנים ביותרSשההבדלים בגודל 

Sהרי התפתחות ה, קבוע Psa אם נראה ו, )אנו נראה זאת בהמשך (י חסם שהינו קו ליניארי" מוגבלת ע
 ירידת  של  על פני כמה שלבים רצופה שמשתרעת על פני  תקופה, בפועלPsaהתפתחות הש

 ,0.9801שם הקורלציה הינה ,  1-שרטוט  ראה,  מראה קורלציה גבוהה מאד לקו ליניארי,אגרסיביות
הרי שזה נותן חיזוק נוסף לכך שמבחינה מעשית ניתן  ,)אף על פי שהמודל בכל שלב אינו ליניארי(

, על מנת להסביר, ת את המאוחר אנו מקדימים במקצ. כאל קבוע במשך אותה תקופהSלהתיחס אל 
זה יעשה תוך צידוק , Sבכל שימוש שנעשה בגודל , בכל אופן. שאין פה שגיאה או הזנחה מבלי משים

 בו 9  בפרק,  יותר מכך.אנו נעשה זאת, והיכן שיהיה צורך להתחשב בכך שאין הוא קבוע, מתמטי מלא
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,  קבוע  S בו ,מתקבל שהפתרון שלנו, הזמן איננו קבוע והוא פונקציה של Sאנו מטפלים במודלים בהם 
 באמת לא קבוע אנו ניתקל  S כן מכיון ש- כמו.הוא מקרה פרטי של המקרה הכללי שאנו פותרים

במספרים שונים שלו והדבר נובע מהחישוב של ערכו בכל מיני תקופות זמן בהתאם לצרכי החישובים 
  .ובהתאם לדיוקי המדידות, שלנו

   
 מראים שלא הסתמכנו על שום תכונה של סרטן ספציפי שמלווים אליהםההסברים ההנחות שלעיל ו.12

 . אולם השתמשנו בנתונים של חולה בסרטן הערמונית לצורך אימות המודלים,לצורך פתוח המודלים
 מאחר שחלק , בכוונה הדגשנו את ההבדלים בין התאים הרגילים לסרטניים.ןהסרטסוגי  והכל זהה לכל

לפגוע בתאי הסרטן מבלי   והיה צורך להסביר מדוע דיאטה מסוימת יכולה,ם גם להמההנחות מתאימות
טענות אולם , כל המודלים הבסיסיים אינם תלויים בסוג הסרטן. שתפגע בהכרח גם בתאים רגילים

אם , מוכחות לגבי סרטן הערמונית בלבד,  לתוצאות מספריות המבוססות על המדגם בעבודה זוהקשורות
ההוכחות בהמשך אינן מסתמכות  .נו סיבה מיוחדת להניח שלא כך יהיה הדבר בסרטן אחרלאין כי אין 

הטענה שהגידול מפסיק לגדול אקספוננציאלית , למשל הטענה על ירידת האגרסיביות ,על סרטן ספציפי
כל אלה אינם תלויים בסרטן , נסיס'יוג'דרך החישוב של השפעת האנג, בשלבים הראשונים של הדיאטה

בעזרת קשורות לטפול ההורמונלי  בלבד הנן אלה ההטענות הקשורות לסרטן הערמונית. פיהספצי
 ניתן לפתח לגבי כל סרטן שיש לו כלים .)33ראה סעיף  (אולם מודלים כמו שיטת המסור, הפיטואסטרוגן 

מדידות ה הוכח דרך ,'ד .11 בתת סעיף של ההנחה ש,הצד המעשי .רפואיים תרופתיים להקטנת הגידול
אנו  .אחר ימנה בסרטןי אין זה אומר שאותן עובדות לא תתק,בשטח שנעשו על חולה בסרטן הערמונית

 ממה שהיא , יותררבהה, נסיס'יוג' להאטת האנג, באופן ישיר,גורמת שהדיאטה שלנו ,בעתיד נראה
ות נסיס הם עקרונ'יוג'עקרונות הלחימה באנג. האטת תהליך הגדילה של הסרטןל , באופן ישירגורמת
 שנמצא את אותה התופעה , כך שסביר להניח,ואינם נובעים מתכונותיו של איזשהו סרטן ספציפי, כלליים

 , אינה פוגעת בכלליות המודל, כאמצעי מדידה Psaהעובדה שאנו משתמשים ב .גם בסרטנים אחרים
  של מרקרהעדרותו.  לצרכי המדידהשלו סמן יוכל להשתמש ב, משמעותי)מרקר(סמן לו  וכל סרטן שיש

השפעת  זה רק אומר שקיים קושי למדוד את, איננה אומרת שהמודל לא עובד לגבי סרטן מסוים
להוכחת נכונות הניתוח . אי.אס.ההסתמכות על נתוני הפי. בצורה מדויקת, או כל פעולה אחרת, הדיאטה
 .לט למודלהיא רק מוכיחה שסרטן הערמונית מתאים בהח, אינה גורעת מכלליותו של המודל, המתמטי
 , ערכם של הגדלים .  S או  כגון , את ערכם הספציפי של גדלים מסוימים אנו מוצאים  Psaבעזרת ה

 של הדיאטה   היעילות מידת הם יכולים לכל היותר להצביע על,לא יכול לפגוע בתקפותו של המודל
את ערכם של אותם  , בדיוק באותה צורה, אם היה לנו סמן אחר הרי שהיינו יכולים למצוא.שנבחרה

  .הפרמטרים
  

  . הנובעות מהמודל ראשונותמסקנות
  

 N(t)נוכל מרגע זה להתייחס אל ,  היא פונקציה של גודל הרקמה הסרטניתPsaבהנחה שרמת ה .13
אך כל ,  מכיון שזהו הסמן של מחלתיPsaאני משתמש במונח ( .כרצוננו,  או אל גודל הסרטןPsaכאל ה 

כל עוד ערכו הוא פונקציה , הרי זה יכול להיות סמן  של כל סוג סרטן, רטיתעוד אני עוסק בהוכחה תאו
אנו יודעים ,  וב -S תלוי ב Psa- נובע  שהגבול העליון של ה)2.16(מנוסחה .) של גודל הגידול

  היאL , תלוי בכמות המזון שאנו אוכלים ובסוגוKכמו כן אנו יודעים ש ,  כי כך הגדרנו זאת  S=k\Lש
 . של הסרטןההתחלקותהוא קצב  הנובעת מהכימיה המתחוללת בתא הסרטני ואילו ,קונסטנטה
 וכאשר אין מגבלת מזון הוא מיצג גם את קצב גידול , מיצג את מידת האגרסיביות של הסרטןהפרמטר

על מנת לפתרה אנו זקוקים ו , פרמטרים3 המשוואה היסודית של מודל ההרעבה הינה בעלת .הסרטן

 קטן  גדול יותר כך  ניתן לראות שככל ) 2.16(מנוסחה  . Psaה דידות שללפחות לשלוש מ
הדיאטה , כל שהסרטן אגרסיבי יותרשכ, המשמעות הינה.  כלומר הסרטן נעצר ברמה יותר נמוכה,יותר

  .משפיעה עליו מהר יותר וחזק יותר

) 2.17(                                                                   נסמן מטעמי נוחיות כתיבה
    כלומר הרגע בו, את הרגע בו מתחילה מגבלת המזון לפעול t=0-נגדיר כ
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) 2.18(                                                             קיים באותו  הרגע  )2.6( על פי

 )2.19(                                           נקבל) 2.16( ומתוך ) 2.17(אבל על פי מה שהגדרנו  ב 
) 2.20 (                           ומכאן נובע                                                                      

 ברגע שבו התחילה , כפי שהוא היה,Psaשווה לפעמיים ה ,  )לכאורה(,   המכסימלי Psaכלומר ה
  .9 עובדה זו הוסקה על ידנו  מהדוגמא המספרית בסוף סעיף )ה"נת(, מגבלת המזון

      נקבל) 2.18( מזה ומ  ונקבל )2.15 ( ב t=0נציב

  )2.20.1(                      ומכאן                         
אנו מסיקים את כה מהאמור עד  )2.20.1(ה אנו מקבלים את "בנקודת הנת  t=0כלומר אם אנו מגדירים 

  :דברים הבאיםה
  
 האסימפטוטההינו ערך  עד גודל מסוים ש,סרטן תחת השפעת דיאטה מוגבל לכאורה בצמיחתו.א

  )2.16(המופיעה בנוסחה 
  . והוא נעצר ברמה נמוכה יותר, האסימפטוטה שלו נמוכה יותר, ככל שהסרטן אגרסיבי יותר.ב
  .ה"בנת Psa האסימפטוטה שווה לפעמיים ערך ה .ג
   ואז יתקיים    S של ערכו הוא חצי מCנקודת תחילת ההרעבה אזי ערכו של  היא t=0 אם .ד

                                                                                                )  2.20.2(  
  .ה"נתהוא הרגע בו היה הסרטן ב,  t=0נוסחה זו נכונה אך ורק כאשר 

ויכולות להשאל ובצדק . וב. נן מפתיעות ומדהימות בעיני ובמיוחד המסקנות אהתוצאות של המודל הי
האם נכון שהסרטן יעצר בגודל ? האם יש בכלל תזונה כזאת שמגבילה את הסרטן: כגון, כמה שאלות

אקדים אולם , תשובות לכך תנתנה בהמשך העבודה?  מה בכלל נותן המודל?  מהו גודל זה? מסוים
נותן הבנה לעומק מדוע הוא מתנהג ,  תמונה אמיתית ונאמנה של התנהגות הסרטןשהמודל נותן, ואומר

ורעיונות לנושאי מחקר , וכתוצאה מכך גם עולים רעיונות חדשים בקשר להתנהגות הצפויה בעתיד, כך
שנוכל להגיע לאריכות ימים ניכרת אבל החשוב ביותר הינו שהמודל מאפשר לנו להוכיח . חדשים

   .םובתנאים מצוייני
  

   ?האם הסרטן  יעצר
  

כך הוא יעצר , מדהימה ובמיוחד המסקנה שככל שהסרטן אגרסיבי יותר) 2.16(ברור שהתוצאה ב  .14
 לאור .תוצאה זו מעוררת ספקות על אף המתמטיקה שעומדת מאחריה.  נמוכה יותרPsaברמת 

 ,בים בטיפול בסרטןבעקר מהכשלונות הרעלינו להשתדל ולהפרד ממחשבות הנובעות , המסקנות שלעיל
ולדמיין לנו שסרטן יכול , כוון של הגדלת אגרסיביותבהיוצרים את הרושם שהסרטן יכול להתפתח אך ורק 

.  שהוא יוכל להמשיך ולגדולמראה הרי שהמודל ,ואם הוא יעשה כך,  להוריד אגרסיביות"מרצונו "גם
. ה הפשוטה אומרת שהיא נכונה אך המתמטיק,על הדעתובלתי מתקבלת  ,ניראית אבסורדית זו תוצאה

 שאנו מסוגלים ,היא לתת הסבר פיסיקלי פשוט, הדרך הטובה ביותר לשכנע בנכונות הניתוח המתמטי
  :להלן ההסברים והנתונים.  קורה במציאותשהדברלהראות  וכן .להבין אותו ולהשתכנע בהיגיון שבו

  
לתאור הגענו  שם .9סברים בסעיף  לצורך ההבנה נחזור לדוגמה ולה: מתמטיקהלהסבר פיסיקלי . א

הצריכים להשלים ,  תאים מיליון2ההופכים ל , הוא מפצל מיליון תאים בשניהש בו הסרטן גדל עד ,מצב
הרי נוצרו מיליון תאים חדשים ,  מיליון תאים1 מספיק רק ל , בדוגמה אולם מכיון שהמזון.את בנייתם

בדרך זו . וי משקל בו הסרטן לא פוחת ולא גדלוכך נוצר שיו) תחלקוהתאים שה(ומתו מיליון תאים 
" יחליט" אם בשלב זה .הסברנו בלשון פשוטה את האפשרות שהסרטן יעצר כפי שנראה מהמתמטיקה

הוא יפצל רק ,  הרי שכעת במקום לפצל מיליון תאים , מגודלו המקורי50%הסרטן להוריד אגרסיביות ל 
ומכיון שיש מספיק מזון למיליון , ים להשלים את בנייתםשיהפכו למיליון תאים שצריכ, חצי מיליון תאים

במקום חצי מיליון תאים , הרי שכל התאים יושלמו וכך קבלנו מיליון תאים חדשים, תאים חדשים
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כיצד , אנו רואים באמצעות דוגמה פשוטה. ולכן הסרטן הצליח לגדול בחצי מיליון תאים, תחלקושה
  . בעוד שלפני כן זה נשמע כאבסורד,ן שכל אחד מבי,גילההיגיון המתמטי הופך להיגיון פשוט ור

   
אנו יכולים לשער שאכן הסרטן יוריד אגרסיביות ,  מתוך ידיעה שלא כל כך פשוט לעצור את הסרטן.ב

 או איך הוא מוריד או מעלה את ,שהוא נעצר" יודע"אף על פי שאין אנו יודעים איך הוא , וימשיך לצמוח
שאכן משהו לכן אביא טבלה ממנה נוכל לראות ,  ותאוריות לבד לא מספיקות אולם השערות.האגרסיביות

  : ותאריכי הבדיקות שליPsa-להלן טבלת ה .קורה במציאות
  

  1-בלהט
  

Psa מחושב על פי 
  נוסחת ההרעבה

  
  מספר
  סידורי

  
 תאריך 
  הבדיקה

ימים 
שעברו 

מאז 
הבדיקה 
  הקודמת

ה  רמת
Psa  

    שנמדדה
    במעבדה

ימים 
  מצטברים

מהבדיקה 
  הראשונה

ימים 
מצטברים 

בדיקה מה
  השניה

  תוצאה
 מחושבת

   תוצאה
   מעוגלת 

        ח      ז       ו       ה         ד         ג        ב     א
  1.   23.04.09         0        0.00  0        
  2        . 26.05.09         33        0.10   33       0  0.1002      0.10  
  3 .   31.05.09          5        0.11   38       5  0.1094      0.11  
  4.   30.06.09         30        0.14  68       35  0.1430        0.14   
  5.   26.07.09         26        0.16  94       61  0.1554      0.16  
  6 .   30.08.09         35        0.16  129       96  0.1622       0.16  
  7.   30.09.09         31        0.22  160                 
  8  .   25.10.09         25         0.25   185                 
  9       . 10.11.09         16        0.30  201                 
  10 .   09.12.09         29        0.35    230                 
  11.   26.01.10         48        0.38  278                 
  12 .   18.02.10         23        0.34*   301               
  13.   18.03.10         28        0.40  329                
  14.   25.0310           7         0.40   336        
  15 .  25.04.10         31        0.47  367        
  .נראה לי שהתוצאה שגויה* 
  
שיש פה לכאורה שתי קבוצות מספרים כשבסופה של כל אחת ,  מראה' בעמודה דיון בטבלה שלעילע

  :שלאחריה קפיצה, Psaמהן התמתנות בעליית ה 
  
 אנו רואים 30.09.09בתאריך ו 0.16 לקראת הערך Psa ה התייצבות אנו רואים את 4-6בשורות . א

  .Psaקפיצה ב 
  
התייצבות לקראת , של מספר חודשיםונה במשך תקופה  עליה מתאנו רואים  לאחר הקפיצה. ב

  25.04.10קפיצה נוספת ב  ולאחר מכן 11-14התוצאות 
  

" נוכח"לאחר שהוא , הקפיצות שלעיל מצביעות על האפשרות שאכן הסרטן הוריד אגרסיביות .15
 ה בבלימה נוספת לקראת האסימפטוט"נוכח"וכן כאשר הוא  p בבלימתו לקראת האסימפטוטה

p  .רורה לכך נקבל כאשר נמצא קורלציות גבוהות ביותר בין המודל את ההוכחה הסופית והב
 . כאשר פתרון הפרמטרים של המודל יראה אכן ירידת אגרסיביות משמעותית,והתוצאות בפועל

וכן הסבר לגודל , קבל חיזוק נוסף כאשר ניתן הסבר מתמטי לגודל הירידה באגרסיביותהתאוריה ת
או לפעמים ,  את קבוצת התוצאות שבין קפיצה לקפיצה אנו מגדירים כשלב בהתפתחות הסרטן.ההקפיצ
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נתכוון לקבוצת תוצאות ' או ג' שלב ב' , מרגע זה ואילך כאשר נזכיר שלב א. כשלב בתהליך ההרעבה
  . השייכת לרמת אגרסיביות אחת

  
   Psa התפתחות ה הצורות הגרפיות של

  
  נוסחת ההרעבה כבר t=0ו אנו מתחילים בדיאטה וכמו כן נניח שברגע הזמן ב t=0יהיה הזמן  .16

 )2.21 (                    אגפים נקבל בהעברת   נובע)2.15( - מ  .פועלת

) 2.22(                                                       ונקבל) 2.15(נציב זאת ב 

) 2.23(                                    : ואפשרות נוספת לרשום זאת הינה

 )2.24(                                  לרשום בצורה נוספת נוכל)  2.22(את 

 )2.25(                                 ינבע  ) 2.24(- אזי מזה ומאם נניח ש 

וצורת  עלה שואפת לאסימפטוטה שלה מלמN(t)ש )  2.25( אזי נובע מ אבל מכיון ש   
  :הגרף תהיה כלהלן

  4-שרטוט

  
  

, שלאחריו, יכולה להתקיים רק זמן קצר ובתנאי דיאטה היא אציין שצורת גרף זו היא תאורטית לחלוטין
 קטן וכתוצאה מכך כלומר ה , הסרטן מבצע שינוי של הורדת אגרסיביות, כפי שיתברר בהמשך

 כלומר   נניח שאם . לות מחדשהאסימפטוטה מקבלת ערך גבוה יותר והסרטן מתחיל לע

  )2.26  (                                        נקבל ש ) 2.22( - מזה ומ, 
וצורת הגרף תהיה   שואף לאסימפטוטה מלמטהN(t) לכן, t קטן מהאסימפטוטה בשביל כל  N(t)כלומר
  :כלהלן
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  5-שרטוט
  

  
  

  פתרון המודל המתמטי של הדיאטה
  
על , )2.15( המופיע בנוסחה ,סק בפיתוח פתרון אנליטי לפרמטרים של המודל המתמטיסעיף זה עו.71

,  ואינו תורם דבר להבנת המודל או להתנהגות הסרטן,הסעיף הינו מתמטי טהור .  Psaבסיס מדידות ה
אך אם יעשה זאת יצטרך להאמין , יכול לדלג עליו, או משעמם מידי, לפיכך מי שימצא אותו מסובך מידי

  . פשוטה לפתור את הפרמטרים החסרים יחסיתמצאה דרךשנ
   וצורתה - ו s ,c פרמטרים 3שיש לה ) 2.15(תוח המודל המתמטי נתן לנו את נוסחה יכפי שראינו פ

                                                                                                )   2.27(   
ם רצף  בדיקות חשוב מאד לקיי .  נוכל לפתור את הפרמטרים הללו, Psa של בדיקות,וצאותאם יש לנו ת

Psa,מאחר ש . בתדירות של לפחות פעם בחודשp  אם מרווחי הזמן בין הבדיקות יהיו הרי ,  עולה מהר
ו לנו לא יהיאו ש, וכתוצאה מכך יתכן ולא נוכל לאמת את המודל  ,Psa לא נבחין כלל בקפיצות ב ,גדולים

  . לפרמטרים פתרון אמיןעל מנת לקבל ,Psa עבור שלב מסויים בהתפתחות ה ,מספיק תוצאות
התוצאות שישנן . היא התוצאה בזמן כאשר  ,  i=1,2,3,…r  שנסמנם ב , Psa תוצאות rיהיו 
אנו ננסה למצוא את את הפרמטרים אשר  .מעוגלות לספרה השניה לאחר הנקודה העשרונית, בידי

  .ו עקום שעובר קרוב ככל האפשר אל התוצאות המדודותיגדיר

 )2.28    (         :          נגדיר את הפונקציה 
   מינימום לפונקציהנחפש אנו . מהתוצאות  בפועל של תוצאות המודל, שהינה סכום ריבועי המרחקים

  :המינימום חייב לקיים כמה דרישות לגבי הנגזרות . 

                                                                             )    2.29(   

   )2.30 (                               :    הרי ש מאחר ו 

  )2.31     (                     :               כמו כן חייב להתקיים

   )2.32  (                                            :         הרי ש מאחר ו 
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  )2.33    (       ונקבל       נגזור לפי 

   )2.34    (             ונקבל ) 2.33( בתוך ) 2.32(ואת ) 2.30(נציב את 
   ונקבל) 2.30(נפתח את 

                              ) 2.35( 

  )2.36    (                     ונקבל              )  2.32(נפתח את 

  )2.37     (          ונקבל                 )  2.34(נפתח את 

            :לנוחיות החשובים נסמן את הסכימות השונות כלהלן

                                             
    : ונקבלA ונסמן את ההפרש ב  ונפחית אחד מהשניrב )  2.36( ואת Fב )  2.35(כפיל את   נ

                                                                                )  2.38(   
 : ונקבלBונסמן את ההפרש ב   ונפחית אחד מהשניrב )  2.37( ואת Hב )  2.35(נכפיל את 

                                                                                   )2.39( 

                                            :   נציבם בצורה שונה ונקבל

                                            וכן                                     

  )2.40 (                       ונקבל   ו  נסמן כעת  

 )2.41(                                                                                            וכן
  : ונקבל  כ נפטר מ "ונפחית אחד מהשני ועיבואת  ב נכפיל את

                                                                        )   2.42( 
    )2.43(                            תה אפשר לפתוראו,  , וקבלנו משוואה אחת עם נעלם אחד

   . בלבד הם פונקציה של D E F G H J K L Qנשים לב שכל הגדלים 
   . s ואת  cאנו יכולים לפתור את כל הגדלים הללו וכן את לאחר מציאת 

   )2.44(                                                                   c נקבל את  )  2.40(מתוך 

  ) 2.45    (                                                          )  2.41(ואפשר גם לחלצו מ 

  )2.46    (                        ולאחר שינוי סדר   נקבל  )  2.35( נוסחהומ
,  שמצאנו מתקבל עבור הפתרון cוהערך הנכון של  הן פונקציות של )2.45( ו )2.44(נשים לב ש 

כלומר אם נשרטט את שני הגרפים . אבל עבור הפתרון אנו מקבלים ערך זהה, אין אלה משוואות זהות
    . הנכוןהללו הרי החתוך שלהם יתן לנו את הפתרון 

  
  של ההרעבה' פתרון הפרמטרים עבור שלב א

  
בעזרתה ) .18סימוכין (,  Graphבשם עבדתי עם תכנה גרפית  )  2.43( פתרון המשוואה לצורך.18

  )2.47(    נמצאו שאר הפרמטרים של המשוואה ובעזרת . הערך של  אתונפתר
  ,) מדועיוסברבהמשך  (1- שבטבלה2-6 שורות בשלב ראשון אשתמש בחמשת הנתונים
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  : את הגרף הבא  ונקבל עבור
 6-שרטוט

  
  הפתרון . וכן עבור עבור אנו רואים שאנו מקבלים פתרון 

  t אינו תלוי ב Psa ה  כי במקרה כזה, רבות סרטן בכללתכי פרושו שאין ה, איננו פתרון פיזי אפשרי
  .מינימום של סכומי ריבוע המרחקיםתוצאה כזו לא תתן לנו  .יהיה קבועועל כן הוא , )(

       : הפתרונות שמצאנו הינם

   הינה  Psaופונקצית הוכן    
                                                                             ) 2.48(  

  :אי לפי הנוסחה שלעיל.אס. של הפונקציה והתוצאות המחושבות של ה פישרטוטלהלן ה
  

  7-שרטוט
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 כשהן מעוגלות ,ואנו רואים שהתוצאות המחושבות , שלעיל 1- טבלההתוצאות המחושבות הוכנסו ל
   .ן התוצאות המחושבות לתוצאות בפועלי ב%100התאמה של נותנות  ,ל המעבדהלרמת הדיוק ש

  
  8-שרטוט                                    :  נוסףשרטוטלהלן 

  
  

 ופתרון מקורב של ,את הצורה הכללית של הנוסחה,  המקוריות.אי.אס.הזנו למחשב את נקודות הפי
 וכן את ,לתוכה מהפתרון המקורב שהזנו ,מדויקים יותרפתרונות  מצאה ת הגרףתוכנ .הפרמטרים שלה
יש (אנו רואים שהנוסחה שהוציא המחשב זהה כמעט לחלוטין לנוסחה שאנו מצאנו . מקדם הקורלציה

כמו כן מתקבל שמקדם , )לזכור שהמחשב עובד גם הוא בשיטת הקרובים ולא נותן פתרון אנליטי
     .דופן שזו קורלציה יוצאת R=99430.הקורלציה הוא 

  
  : למספר נקודותברצוני להסב כבר פה.19

התוצאות בהמשך חרגו  ,  Psa=0.17אף על פי שבתאוריה יש אסימפטוטה בסביבות : נקודה ראשונה.א
 ,נוכיח בהמשך הדיונים )..15עד .13סעיפים ( ,וכבר הצבענו על כך שקיימת אפשרות כזו, מעבר לכך

  .דבר שאיפשר לו להמשיך ולגדול , יות שלוב את האגרסיזו בנקודה שהסרטן הורידמכיון שהדבר קרה 
  
כמה .  תאריך זה איננו תחילת המחלה23.04.09 ב מופיע 1-הנתון הראשון בטבלה :שניהנקודה .ב

להלן (,הקוורצטין פלוס,  התחלתי בטיפול בעזרת פיטואסטרוגן,הראשון שבטבלה  לפני התאריך,חודשים
(Q-P , קצת לפני כן, הפסקתי את לקיחת הפיטו אסטרוגןשלעילבתאריך  .ליהורמונשהינו למעשה טיפול  

לצורך הערכת התרומה של הדיאטה לעכוב בקצב , כך שאלו הן התוצאות הרלוונטיות, בדיאטה התחלתי
  .Psaה  עליית

  
,  ברור. בתוך סט המדידות איננו שרירותיPsa=0 אי הכללתה של הנקודה בה היה :שלישיתנקודה .ג

אפילו אם ה ,  0.1אי ל .אס.מכיון שלא ייתכן שבתוך חודש יעלה הפי,  לא היה אפס מוחלטpשערכו של 
 ,כהערת אגב אומר . מכיון שלא רציתי להכניס נתון שגוי לא כללתי אותו. 0.01אי האמיתי היה .אס.פי
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אי במקרים אלה .אס.אי ולכן אין הפי.אס.יש כאלה הסוברים שהשמוש בפיטואסרוגן ממסך את הפיש
 ,Q-P מיד אחרי פסק הזמן בשמוש ב ,תוצאות הבדיקות שלי. ציג את המצב האמיתי של הגידולמ

 האמיתי בזמן .אי.אס. ומה היה הפי את מידת המיסוךנחשב בהמשך .מצדיקות את הטענה הזאת
  .הפסקת הטיפול

  
היה  הסרטן לא QP-ל יש סיבה לחשוב שברגע הפסקת השימוש בבנוסף לאמור לעי :נקודה רביעית.ד

זאת מפני שהטפול ההורמונלי צימק את הגידול  (,כלומר המצב בו ,  תחת מגבלת המזון עדיין
  במקצתנותנת פרמטרים שוניםהיתה  ולכן הכללת קטע הזמן הזה ),ולכן דרישתו למזון היתה קטנה יותר

ון או איך אפשר לדעת אם אנו תחת מגבלת מז. מצאות בתקופה שכולה תחת מגבלת מזוןימהמצב של ה
 הרי , נמוך מאשר הקצב ללא הדיאטה,אי בתקופה.אס.פי-אם קצב עלית ה, התשובה לכך פשוטה? לא

   .שאנו נמצאים כבר תחת מגבלת המזון
  
גם כאשר הוספתי את  הנקודה הראשונה התוצאות המחושבות היו דומות מאוד : נקודה חמישית.ה

אך בהבדל  קטן של ,  ות המעבדה לתוצא100%לתוצאות הקודמות וגם כאן קבלתי התאמה של 
: על פי ששת הנקודות קבלתי את הנתונים הבאים.  שהם הפרמטרים החשובים וSהפרמטרים 

 אנו רואים שההבדל      
 הוא מושפע , שנובע מתכונות הדיאטה או הסרטן, אבל נתון זה איננו נתון יסודיcהגדול הוא ב  

ציינתי את  ) .2.16.1(ב     כמוסבר ,N(0) דהיינו מערכו של ,חלה בנקודת ההת Psaבעיקר מגודלו של ה
על אף . התוצאות לא היו נוחות שאולי  שהנקודה הושמטה מכיון,הנקודה החמישית על מנת להסיר חשד

 תוך המנעות משימוש בנקודות שאינן ,הדימיון בנתונים חשוב לנסות ולמצוא ערכים מדויקים יותר
   .רלוונטיות

  

   שקבלנורות ערך ה בחינת סבי


 לא מתים ואם הם מתים זוהי תוצאה של , ללא טיפול כלשהו,ית המודל הנחתי שתאי סרטןיבבנ.20
ברצוני לבחון את .  כאשר איננו מקבלים טיפול, במודל מייצג את קצב התרבות הסרטן-ה. הדיאטה

 אנו  .Psa בו מוכפל ה  פרק הזמןזהו,  PsaDT קיים המונח .  ההיגיון הזה נוכח התוצאות שקבלתי
) 2.49 (                                                        מתקיים יודעים שבמצב ללא דיאטה 

ברגע ההכפלה לכן , t=0  ברגע Psa- הויהיה  . זמן הכפלה בימים אותו אנחנו מחפשים יהיה
  או      ומכאןולכן צריך להתקיים  

                                                                                          )  2.50    (
 23       . יום23  כלומר בערך  אנו מקבלים  בהתחשב  בכך שמצאנו ש 

 איך זה ייתכן שהחזקת מעמד כל כך הרבה זמן עם ,  ישאלו הספקנים. פרושו סרטן אגרסיבי ביותר,יום
 יש לי נתונים נוספים המראים ,למזלי!!  במודל שלך לא נכוןמשהו חייב להיות? כך סרטן אגרסיבי כל 

לפיכך , בצע נתוח רגישות של התוצאות ובמיוחד של נבשלב ראשון . שהתוצאה נמצאת בטווח ההגיוני
טווח בתוך  , כאשר אנו מזיזים את תוצאות המעבדה למעלה ולמטה, האפשרי התוצאותאת טווחנבדוק 

אבל כל תוצאה בתחום  , 0.10המעבדה נתנה לנו תוצאה :  להבהרת הנושא.דידה של המעבדהדיוק המ
שנמדדו  . אי.אס. כתוצאה מכך והעובדה שה פי. 0.10- ל     המעבדה היתה מעגלת0.0951-0.1049

 דבר שיכול להשפיע גם על התוצאות ,תוצאהשל ה רכי נ הרי שאי הדיוק יכול להגיע לאחוז,היו נמוכים
  :להלן טבלה המציגה את תוצאות נתוח הרגישות. המודלשל 
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  2-טבלה
  

Psaב על פי  מחוש
  נוסחת ההרעבה

תאריך   סוג הנתון
  הבדיקה

ימים 
שעברו 
מאז 

הבדיקה 
  הקודמת

  רמת
  Psaה 

  שנמדדה
  במעבדה

  ימים
  מצטברים

מהבדיקה 
  הראשונה

תוצאות 
  בטווח

  האפשרי
הנותנות    

מינימלי   

תוצאות 
  בטווח

האפשרי 
 הנותנות

  מכסימלי

  תוצאה
 מחושבת

   תוצאה
  מעוגלת 

         ט      ח     ז         ו       ה         ד          ג        ב     א
Psa-1         26.05.09      0.10       0  0.1049  0.0951  0.1002    0.10  
Psa-2    31.05.09          5  0.11       5  0.1149  0.1149     0.1094    0.11  
Psa-3    30.06.09         30  0.14      35  0.1351  0.1449  0.1430      0.14   
Psa-4  26.07.09         26  0.16      61  0.1551  0.1551  0.1554    0.16  
Psa-5     30.08.09         35  0.16      96  0.1649   0.1552  0.1622     0.16  

             0.014334  0.06104  0.030185          
          0.000002   0.000002      

   S         0.0027    0.0095  0.0050          
S\          0.1856   0.1549  0.1658           

 c\         0.0789  0.058  0.0656           
PsaDT          48.36  11.36    22.96    

  
מעגלים אותם על פי השיטה של  שאם היינו ,Psaהצבנו מספרים אמיתיים אפשריים של ' ז', בעמודות ו

ומצאנו  בהחלט ייתכן שהן אמיתיות , כלומר. היינו מקבלים את תוצאות המעבדה שלנו,קופת חולים
.  שהפרמטרים שלהם נתונים בשש השורות האחרונות של הטבלה, עבורם את הגרפים המתאימים

גם הנקודה הקיצונית כאשר ] 11.36-48.36[  יכול להמצא בתחום PsaDTמהאמור בטבלה ברור שה 
כי   , 'ז , 'התבוננות בטבלה יכולה ליצור רושם שישנה טעות בעמודות ו . הינה אגרסיבית ביותר48.36

 0.1649 אנו יכולים לחשוב שאילו היינו לוקחים בחשבון את התוצאה 5 שורה ' אם נסתכל על עמודה ז
אך לא ,  קטן יותרPsaDTותר גבוהה ולכן  גדול יותר ועל כן אגרסיביות י היינו מקבלים 0.1552במקום 

 והוא הרבה יותר , ככל שאגרסיביות גדולה יותר כך הגרף נעצר מהר יותר,כי כפי שראינו, כך הדבר
ולכן על מנת למצוא את האפשרות .  מאשר במקרה של אגרסיביות נמוכה, כאשר גדלים עם הזמן,שטוח

האפשריות הנותנות את השטיחות הגדולה ביותר עלינו לבחור את התוצאות , של האגרסיביות הגבוהה
התחום האמיתי יכול  . קורית בנקודות ההתחלה, אך הפוכה,תופעה מקבילה.  הגבוה. אי.אס.באזור הפי

 הינו מה שמצאנו . מינימום ומקסימום' ז' , מאחר שלא באמת מצאנו בעמודות ו, להיות עוד יותר רחב
  .ווח מספיק רחב של תוצאות אפשריות מספיק גבוה הנותנים ט מספיק נמוך ו

  
אי ברגע .אס.פי-המראים את ה, להלן טבלת נתונים .שלפני התחלת הדיאטהנסתכל כעת על התוצאות 

  .כשנה לאחר קבלת הזריקה האחרונה , שהוא התחיל לעלות
  3-טבלה

  
 קצב התרבות


  תאריך
   הבדיקה

  ימים 
  שעברו
 מאז 

הבדיקה 
  הראשונה

  רמת 
  Psaה 

  שנמדדה
  במעבדה

  תוצאה
  יתיתאמ

  מינימלית  
  אפשרית

  תוצאה
  אמיתית

מכסימליתא
  פשרית 

  

  גידול
ממכסימלי

ול 
7.07.08

  גידול
  מינימלי

  מול
7.07.08


  מכסימלי


  מינימלי

       י        ט     ח      ז       ו       ה         ד       ב   א
07.07.08    0  0.01  0.00501  0.01499             
12.10.08  97   0.09   0.08501  0.09499  18.96  5.671  0.0303  0.0181  
13.11.08   129    0.13   0.12501  0.13499  26.94  8.339  0.0255  0.0164  
11.12.08 157   0.21  0.20501  0.21499  42.91   13.676   0.0239  0.0167  

  
   ]38.72 - 22.88 [צא בתחום   נמ-PsaDTה ש  המכסימלי והמינימלי של השורה השניה נובע-מה

 מאחר ובתקופות הללו התחלתי לקחת תוספים רבים  ולא ברורה לי , פחות אמינות4- ו3השורות 
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בין ההתחום האפשרי , נמצא שיש תחום חפיפה גדול , Psa על ה , אם בכלל, להם שהיתה,ההשפעה
 אם, דול ביותר ביניהםהתחום המשותף הג, פ נוסחת ההרעבה לבין התחום האפשרי ללא הרעבה"ע

 של נוסחת  הספציפית שמצאנוכאשר התוצאה, ]22.88-38.72 [הינו, 2נתחשב בתוצאות של שורה 
 של ,האמיתי- נראה שהבהמשך.   ממש על קצהו אך עדיין בפניםההרעבה נמצאת עדיין בפנים התחום

ום של התוצאות  לתוך התח, יותר קטן והוא נכנס קצת יותרקצת כנראה , מודל ההרעבה שלנו
    .כך שזה נותן לנו אינדיקציה שאכן מדובר באותו ,  על פי המדידות ללא הרעבה,האפשריות

  

   של ההרעבה 'מציאת פרמטרים לשלב ב
  

י הקטנת קצב " הינה ע, שבה הסרטן יכול להמשיך ולהתפתח תחת הדיאטהשהדרך   ,הראנו .21
אנו , קיימת אותה רמת אגרסיביותאזורים בהם  ל. דהיינו הקטנת האגרסיביות של הסרטן,ההתרבות

) כולל (14 עד שורה 7נמשך משורה ' מראה לנו ששלב ב 1-בטבלה עיון .קוראים שלב של ההרעבה
) כולל (14 עד שורה 7ברצוני לבחון את הפרמטרים משורה .  מתבצעת שוב קפיצה14כאשר בשורה 

  :ונקבל את הטבלה הבאה
  

  4-טבלה
  

סוג 
  הנתון

 תאריך 
  דיקההב

ימים 
שעברו 

מאז 
הבדיקה 
  הקודמת

    רמת
  Psa ה 

  שנמדדה
  במעבדה

  ימים
  מצטברים

מהבדיקה 
  הראשונה

תוצאות 
  מחושבות

  פי המודל- על

        ו       ה         ד          ג        ב     א
Psa-1          30.09.09           31  0.22       0  0.2138  
Psa-2     25.10.09          25  0.25       25  0.2691  
Psa-3     10.11.09         16  0.30      41  0.2960    
Psa-4    09.12.09         29  0.35      70  0.3324  
Psa-5      26.01.10         48  0.38      118  0.3689   
Psa-6   18.02.10         23  0.34      141  0.3797  

 Psa-7  18.03.10         28  0.40      169   0.3891  
Psa-8   25.03.10         7  0.40      176  0.3910  

             0.013236  
          0.0000005         

   S         0.0054          
S\         0.4101           

 c\         0.1963           
PsaDT           52.37  

  )2.51 (                              :     נוסחת הגרף שמצאנו הינה
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  9-שרטוט

  
  : להלן תוצאות שהתקבלו, ת הכחולות גרף שצורתו דומה לגרף שלנונתתי לתוכנה הגרפית לקרב לנקודו

  
  R=0.9583  של הגרף לנקודות המדגם הואומקדם הקורלציה, שלנוזהה להקרוב , וכפי שאנו רואים

 30.08.09מתאריך , 1- שבטבלה6אם הייתי כולל את הנקודה משורה  .שזה מקדם קורלציה גבוה ביותר
האמת שאינני יכול לכלול .  עוד יותר נמוך ו R=9750.רלציה הרבה יותר גבוה יינו מקבלים מקדם קוה

של ההרעבה ולא ' מאחר שכמעט בוודאות מוחלטת נקודה זו שייכת לשלב א' נקודה זאת בתוך שלב ב
  .'לשלב ב

  
  של ההרעבה' מציאת פרמטרים לשלב ג

  

 14 בין שורה , נוספתקפיצהו, תהליך של התכנסות  הנתונים לאסימפטוטה ,רואים 1-בטבלה .22
מאחר . כלומר הסרטן שוב מוריד את האגרסיביות,  שלישית מעבר לרמה נוספתהמהווה ,15לשורה 

נתוני  ולכן אין לי ,באותו מועדגן והפיטואסטר התחלתי לקחת את , p<0.5 להשאר בערכים של רציתיש
                  אות שמתקיים הצלחנו להראך.  לפיהם אוכל למצוא את הפרמטרים המדויקים,המשך

.006750     .00520220   , 13.2( בנוסחה ההוכחה לכך נמצאת(.   
  
  
  .ה עבור השלב הראשון"חישוב נת 
  

, את בנית הגרפיםשהתחלנו , נדגיש .נקודת תחילת ההרעבה=ה"הגדרנו את מושג הנת. 9בסעיף .23
  שהינו, של הרגע בו מתחילה ההרעבה,ון מאבדים את הנתלכן, מנקודה שבא ההרעבה כבר קיימת

 , שבו השתמשנוQ-P  הזכרנו את המוצר' ד.19ו ' ג.19בסעיפים . הרגע שבו שפוע הגרף הכי גבוה
 שחומר זה ,ולכן הטענות ששמענו,  p=0 היה ,Q-Pואמרנו שלא יתכן שבסוף תקופת השימוש של ה 

, במוצר זה במקום שימוש בהורמוניםוהשתמשנו מאחר .  כנראה מוצדקות ,Psaממסך את תוצאות ה
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הרי שעלינו להכיר את ביצועי , ומאחר וברצוננו לבצע חישובים לגבי אריכות הימים האפשרית של החולה
לצורך הגדרת הביצועים עלינו לדעת את המצב . החומר ולנסות להגדיר את ביצועיו באופן מתמטי

 האמיתי בסוף תקופת השימוש הינו Psaההנתון של . את הנתונים הממוסכים ולא Psaהאמיתי של ה
ה הרי שנוכל למצוא את ערכו "אם נצליח למצוא את הנת. חיוני לצורך הגדרת ביצועי הפיטואסטרוגן

זאת מפני שלפני נקודת ,  23.04.09 דהיינו ב ,אסטרוגן בסוף תקופת השימוש בפיטוpהאמיתי של 
לכן מידיעת ,  מתקדם בקצב המכסימליPsaמת הובכל זמן שהיא אינה קיי, ה לא קיימת מגבלת מזון"הנת
    .23.04.09ב   p המכסימלי ולמצוא את הצמיחה נוכל לרדת בחזרה לפי קצב,ה" בנתp-ה ו"הנת

  ) 2.52(                                            אנו ראינו שנוסחת ההרעבה היא     .24
 )2.53(                       נובע  שקיים)2.20( ו )2.19(מנוסחאות   .ה"הנת את  t=0נסמן ב

  )2.54(                                                                                    קבלנו)  2.20.1(ובנוסחה 
 על מנת . 26.05.09 לבין  23.04.09 חלה איפה שהוא בתקופה שבין ה"שהנת לנו ברור 1-בטבלהמעיון 

 מצאנו את , ושיטת נסה וטעה, ובעזרתה,).18סימוכין (גרפית השתמשתי בתוכנית ה, בעייתנולפתור את 
בשלב ראשון בחרנו יום כלשהו בתור היום של תחילת ההרעבה וסמנו יום זה : הפתרון המתאים כלהלן

ואלצנו את הפתרון לקיים באותו יום את  23.04.09ברו מאז ה ע וערכו היה מספר הימים שt1בתור 
   של נקודותריבועי ההפרשים ומצאנו את סכום , ה" שזו התכונה שמתקיימת בנת)2.54(וסחה הנ

 לנו כך עברנו על פני מספר ימים ובסופו של דבר בחרנו את הפתרון שנתן . המדגם מהפתרון
  :להלן תוצאות החישובים השונים. 2-חישוב והסבר יותר מפורט בנספח. מינימלי

  5-טבלה
 

T1  P1    S\    PsaDT     S      C/ 

20  0.08715  0.1743  0.02000613  34.64  8.94      
21  0.08615  0.1723  0.02173290  31.89  7.20      
22  0.08502  0.1704  0.02356770  29.41  5.74      
23  0.08440  0.1688  0.02546546  27.29  4.65      
24  0.08370  0.1674  0.02747700  25.23  3.90      
25  0.08300  0.1661  0.02963003  23.39  3.55  0.00492  0.083  
26  0.08250  0.1649  0.03183290  21.77  3.67      
27  0.08195  0.1639  0.03423700  20.25  4.35      
28  0.08140  0.1629  0.03676770  18.85  5.75      
29  0.08110  0.1622  0.03933540  17.76  7.88      
30   0.08085  0.1617  0.04087910  16.96  10      

  
 הצגה גרפית של ה להלן Q-P מאז הפסקת לקיחת ה 25-אנו רואים שנקודת המינימום מתקבלת ביום ה

  :תוצאות
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  10-שרטוט
  

  
 המותאם הוא  יום וה 23.39 המותאם שנותן לנו המודל הוא PsaDT-המסקנה הינה שה

  ) 2.55 (                   :אפונקצית ההרעבה היו, 0.02963003
 מאז הפסקת לקיחת הפיטואסטרוגן 25 כן מתברר שנקודת תחילת ההרעבה היתה ביום ה כמו

 0.04ביום הפסקת לקיחת הפיטו היה כערך . אי.אס. מזה נוכל לחשב שהפי0.083היה אז . אי.אס.והפי
  )2.55.1 (                                          : לפיהחישוב הבא

  
הפסקת   ברגע Psa לחשב את הלאפשר לנוה היתה "ל מציאת הנתהמטרה של כל החישובים ש.25

יכולה להיות הסתייגות מהחישוב .) 2.55.1 (נוסחה ב וזאת עשינו בעמוד הקודם,לקיחת הפיטואסטרוגן
ל שהינו חשוב ביותר להערכת תוצאות השמוש "לכן נשיג את הנתון הנ, שלעיל מכל מיני סיבות

 קצב גידול הסרטן ללא מגבלות  שהינוומצאנו את הערך של  מאחר.  בדרך אחרת גםבפיטואסטרוגן
 הינו כאילו בכל התקופה הוא לא היה ,נוכל לאמר שהקצב המכסימלי שהסרטן היה יכול לעלות, הדיאטה

  נקבלPL  ברגע הפסקת הדיאטה ב Psaלכן אם נסמן את ה. תחת דיאטה
                                                                )  2.56 (

ונוכל להסתפק בה לצורך ניתוח הנתונים הקשורים ) 2.55.1(תוצאה הקרובה מאוד לתוצאה ש ב 
מצורת כי , אך אין בכך פלא, רים קרוביםאפשר לתהות על העובדה ששני המספ. לשימוש בפיטואסטרוגן

ינה החזקה ביותר  ה, של תחילת ההרעבה ברור שהעליה בימים הראשונים)2.15(ומנוסחה , הגרף
נשים לב  . וככל שאנו מתקדמים עם הימים הגרף נעשה יותר שטוח,וקרובה לעליה ללא דיאטה

   :היינו מקבלים,  המקורי אם היינו משתמשים ב 1-שמצאנו בטבלה  ב שהשתמשנו פה 
                                                                    ) 2.56.1( 

וא לא רחוק מהתוצאות האחרות ובסופו של דבר ההבדל ביניהם לא ישפיע מהותית על נוסחת שגם ה
  .67 וראה גם סעיף .8הפיטואסטרוגן כפי שנפתח אותה בפרק 
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  . ניתוח תאורטי ותוצאות בפועל- ירידת האגרסיביות של הסרטן -עצמת הדיאטה - 3 פרק
  

  נתוח תאורטי- ירידת האגרסיביות של הסרטן
  

ונזכור שזה ללא שום  .0.47 ל 0.14מ ,  יום299תוך , אי עלה.אס.רואים שהפי , 1-מתוך טבלה .26
 pהיה ,  ללא הדיאטה, עבור חולה עם  חישוב פשוט מראה ש,טיפול רפואי בתקופה זו

לרעת  אם נניח הנחה בלתי סבירה   אפילו.   0.47 במקום 986- והיה מגיע לכ7040 עולה בתקופה זו פי
 היינו ,  כפי שמצאנו בפועל יום23-24 במקום אחת ל,  מכפיל עצמו אחת לחודש Psa הלפיה ,החישוב

אם לא הייתי מקבל ברור לכן שללא הדיאטה ,  p=0.47 במקום  p=128מקבלים שהסמן היה עומד על 
ן שקבלנו כלומר ברור לחלוטי .הייתי גמור בתוך שנה ואולי אף פחות מכך, טפול הורמונלי בתקופה

לפחות לגבי , בעשרות מונים,  יותר מאשר כל טיפול תרופתי,צמה אדירהוולדיאטה ע, תוצאות פנטסטיות
 לאחר שראינו חלק מהתוצאות בפועל ברצוני להכנס לניתוח תאורטי לגבי התפתחות ה .סרטן הערמונית

תולראות בהמשך כיצד התאוריה משתלבת עם המציאו,  ותהליך ירידת האגרסיביות.  
  

 הינו kכאשר ,  ראינו שקיים  ,) 2.6(בנוסחה  ?  נבדוק כעת מה קורה ל  .27
 נסמן רגע זה . מגבלת המזון מתחילה לפעולk=0ברגע שבו  , dtעודף המזון המסופק ביחידת זמן 

 ,N(t) בקצב של מתחלק אנו הגדרנו שהסרטן .  2N(0)=k/L וברגע זה מתקיים ,  t=0ב
 ורוצים להווצר , תאיםN(t) ומבחינתנו ברגע זה מתו dt בפרק הזמן מתחלקיםתאים tכלומר
N(t)2רק ראבל בגלל מגבלת המזון יכולים להווצ,  תאים חדשים k/Lכל עוד ,לכן,  תאים חדשים 

 הסרטן tרגע שבו מתקיים ב, טן ימשיך לגדולהסרtאו  
כלומר  ,2N(0( שווה N(t)שהערך המכסימלי של , שראינו כבר בעבראת ,  שובאנו רואים. מפסיק לגדול

  )3.0  (                                                                      ,מתקיים
, והוא מקטין את האגרסיביות שלו, הרי על פי הנחתנו מתחולל בו איזשהו שינוי, כשהסרטן מפסיק לגדול
נקודת תחילת ההרעבה החדשה תלויה כעת . משיך ולגדול תחת מגבלת הדיאטהעל מנת שהוא יוכל לה

  .N1(0) ההרעבה החדשה תהיה נקודת . ב  שנסמנו כעת,  החדשההתחלקותבקצב 
    בנקודת תחילת ההרעבה צריך להתקיים ) 2.7 (  )2.6(מתוך  

 )3.1 (                                                  או       

 )3.2 (                                                               נובע       ) 3.1 (ומתוך 
מתקרב לערך . אי.אס.אך הוא מתחולל כאשר ערך הפי, אינו ידוע לנו במדויק, הרגע שבו מתחולל השינוי

 ויכול ודלו של יחד עם זאת נקודת התחוללות השינוי איננה מכתיבה בהכרח את ג. האסימפטוטה
 הנוכחי Psaשיהיה יותר קטן מה , ) 3.1 ( מתוך שיתן, כזהלהיות תאורטית שהסרטן יבחר ב 

מצב כזה  . לכן במצב זה מתקיים לצורך נוחיות הניתוח אסמן גם  . p1שאסמנו ב 
  : הבאשרטוטמוצג ב
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  11-שרטוט

  
  

בחירה לא אופטימלית מבחינת טימלית עבור הסרטןברצוני להוכיח שבחירה כזו לא תהיה בחירה אופ
. אי.אס.הפי (p כך ש  שהוא לא יגדל במהירות בה היה יכול לגדול אילו בחר את ,הסרטן פרושה

שתעזור , המספרים בגרף משמשים רק כדוגמא . pיהווה את נקודת תחילת ההרעבה במקום  , )הנוכחי
  .בהמחשת ההוכחה

יהווה את נקודת ) הנוכחי. אי.אס.הפי  (p1 כך ש  את חר במקום נניה כעת שהסרטן היה בו

     )3.3 (                 ינבעו הקשרים הבאים  )3.1(מתוך  . p0תחילת ההרעבה במקום  

 ) 3.4 (                           וכן                                                                         

) 3.5 (                                                                    ומשני אלה נובע                        
    נובע        <p0 p1ומתוך ש  

 נמצא את הערכים המתאימים לצורך הגדרת , והגרף לדוגמא )3.5(בהתבסס על האמור בנוסחאות  

 המופיע בגרף p1= 0.3מאחר ש  . נוסחת הגרף החדש
 אבל מתוך שמתקיים  הרי ,  מוגדר כעת כנקודת תחילת ההרעבה החדשה ,הירוק

שרטט את הגרף החדש ליד כעת נוכל ל   נובע) 2.54( ומ  נובע ) 3.0(
  :הגרף הישן
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  21-שרטוט
  

זו , רף הירוקמאשר להיות על הג,  שמבחינת הסרטן עדיף לו להיות על הגרף האדוםשרטוטמה ברור
הצמיחה : נעבור כעת להוכחה הפורמלית. איננה הוכחה פורמלית אך היא ממחישה היטב את הטענה

בו מתרחשת הקפיצה . אי.אס. זה הפיp1 כאשר ,ובאותו הזמן. אי.אס.פ שני הגרפים מתחילה מאותו פי"ע
ודת תחילת אני מבקש שנבחין היטב בין נקודת התרחשות הקפיצה לבין נק. ברמת האגרסיביות

בגרף הירוק נקודת התרחשות , אך בגרף הירוק אין זה כך, בגרף האדום זו אותה נקודה, ההרעבה
אני מדגיש עובדות אלה מאחר  . p0אך נקודת תחילת ההרעבה של גרף זה היא ב  , p1הקפיצה היא ב 

 הירוק הינה נוסחת הגרף .  והן משמעותיות בבואנו לקבוע מהי הנוסחה המתמטית המתאימה לכל גרף
                                                                                     ) 3.6( 

                                                    ונוסחת הגרף האדום הינה 

  )3.7 (                                                    :         הינה) 3.5(בהתבסס על ו
     ונקבל ) 3.6(נציב זאת ב , נזכור ש  

 )3.8 (                                                          ומכאן ינבע            

 נובע   <p0 p1מ   ונקבל    ) N(t)  )3.6נגזור את 

) 3.9  (                                         ולכן         ומכאן נובע  

             אך מכיון   ונקבל         )    3.7( לפי ניסוחו בנגזור את 

  )3.10 (                                 הרי                   
   )3.11  (                     נקבל              ) 3.10(ומ ) 3.9(מ 
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)  3.12 (                                                        ולכן               

           אבל 
  )3.13(                      לכן 

 כנקודת התחלת p0את , ) 3.3(על פי ,  הנותןשבחירת  , ובכך השלמנו את ההוכחה הפורמלית
 להיות אופטימלי לא יכול, ל שברגע ביצוע השינוי . אי.אס.  שהינו הפיp1  קטן מ p0כאשר , הרעבה

תתן ,  כנקודת התחלת הרעבהp1את , ) 3.3(על פי , הנותן)   (מבחינת הסרטן ובחירת 
 אלא על שרטוטנדגיש שההוכחה הפורמלית לא התבססה על ה. לסרטן צמיחה הרבה יותר מהירה

ר  כאש p0 ונקודת תחילת ההרעבה היא p1הנוכחי הוא . אי.אס.במקרה הראשון הפי: ההנחות הבאות
p0<p1הנוכחי הוא . אי.אס.  גם במקרה השני הפיp1 כאשר p1 היא גם נקודת תחילת ההרעבה ..  

    
  בדרך  האומר שהגנים משתדלים להפיץ את עצמם,  אם יש לסרטן הגיון ביולוגי מקובל :מסקנה

  החדש ההתחלקות  הוא בוחר את קצב,הרי כאשר הוא משנה את האגרסיביות שלו, יותרב המהירה 
  או לכל היותר על גבול ,הרעבה מצבלפני הוא ימצא את עצמו , שבמקום להימצא במצב הרעבה, כך

  אזי זה ,  אם הוא נוהג אחרת.הנוכחי. Psa-ה להיות  מעל חייבת  חדשהה"  נתכל .  מצב הרעבה
  .החולה לטובת 

  
 מכיוון שבאיזשהו ,אציין שאי אפשר להשוות בין שני הגרפים עד אינסוף, להשלמת הטענה הפורמלית

בעוד שעל פני הגרף האדום הוא עדיין , לשנות את האגרסיביות, על פני הגרף הירוק, רגע  יכול הסרטן
 שאילו נערכה תחרות , אצייןבנקודה זו . לא ישנה אגרסיביות ואז לכאורה הוא יוכל להתקדם מהר יותר

, לפחות כמו של הירוק, טגיה טובהלאדום יש תמיד אסטר, בין הסרטן שעל הגרף הירוק וזה של האדום
אך ,  יוכל האדום לשנות לאותה רמת אגרסיביות ובאותו הרגע,מפני שכל פעם שהירוק משנה אגרסיביות

וייתכן שאף תהיה לו , יותר גבוהה. אי.אס.הוא מתחיל את התקדמותו באגרסיביות החדשה מרמת פי
  . אסטרטגיה טובה יותר

  
  עלתוצאות בפו -ירידת האגרסיביות 
  

 מתקרב. אי.אס. קורית כאשר הפי, כלפי מטה באגרסיביות,במציאות ראינו שנקודת הקפיצה .28
ההרעבה  יסמן את נקודת תחילת אם ,  לכן על פי ההיגיון של ההוכחה הקודמת,לאסימפטוטה

, גבוהה ממנה מערך האסימפטוטה או שווה לה או קטנה במקצתהחדשה אזי נקודה זאת יכולה להיות 
בכל מקרה היא צריכה להיות יותר גבוהה מנקודת ,  מקומה של נקודת התרחשות הקפיצהעל פי

 מ קטן גם  יכול להיות  כאשרלכן    S/ערך האסימפטוטה הוא . התרחשות הקפיצה

 )3.14 (                                           ונקבל) 3.2 ( בתוך זאת נציב 0

 )3.15 (                                                    ומכאן נקבל      
 אנו רואים שהקפיצה נעשתה 1-טבלה מ, אזי הוא קטן מאוד  שאם.  אי.אס.ברור מנתוני הפי

הקפיצה  ש הרי   ואנו מניחים ש Sש אולם מאחר   0.22 ל 0.16. אי.אס.איפשהו בין פי

  ן נובע ש א ומכן אכומ    ולכן0.166ל    0.16נעשתה בין 
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                                                                                                           )3.16( 
זו תוצאה  , אכן מושג בפועל,שהגבול התחתון ואין סיבה לחשוב ,נבהיר שזו ההערכה החמורה ביותר
 לא מיצגת 0.16במיוחד ש . בין מדידה למדידה הוא בסביבות חודשמקרית שנובעת מהעובדה שהמרחק 

 נקודת תחילת ההרעבה כאשר . את נקודת ההרעבה החדשה אלא לכל היותר את נקודת הקפיצה
זה ומ  ומתקיים  ואז ,היא האסימפטוטה  לכן סביר יותר שהקפיצה תעשה אל מעבר לאסימפטוטה

  )3.17(                                                                                                  ינבע ) 3.15(
  .זו תוצאה הרבה יותר סבירה

   והיחס במקרה זה הוא   )4-טבלה(   )5-טבלה( במציאות מצאנו 

  .מתקיים) 3.17 (,   כלומר במציאות
  

 שזו ,דרך השלב הבא, ישוש נוסף לעובדת ירידת האגרסיביות וגודל הירידה הזוננסה לתת א .29
 על פי נוסחת  בשלב ראשון נמצא את). 1-טבלהראה  ( יום31 תוך 0.47 ל 0.40 מ   הקפיצה

                          :התפתחות הסרטן ללא דיאטה
 אבל מאחר והיינו תחת :  נובע מכאן

 היינו תחת השפעת מגבלות הדיאטה , יום31שבאיזשהו חלק של תקופת ה , הרי ייתכן, דיאטה
מאחר ותחת דיאטה ,  האמיתיתל יכולה להיות שווה או נמוכה מה " שהתוצאה הנ,והמשמעות הינה

 ))  3.18 0.0052022:   כלומר חייב להתקיים,נמוך מקצב הפיצול, קצב הגידול שאנו רואים ומודדים
 שווה tובהתחשב שראינו כבר שהערך המכסימלי של , לפי נוסחת ההרעבה  אם נלך ,מצד שני
, ש כ- 3.0( הרי מ ,ה של השלב השלישי" הוא הנת (חייב להתקיים :S ) 3.19 (

  לכן חייב ,מפני שאיננו יודעים מתי בדיוק חלה הקפיצה ב , 0.4 האמיתי לא שווה בדיוק ל אבל 

ראינו ,     או בצורה אחרת0.80 S:  נובע) 3.19(מזה ומ   להתקיים

) 20.3(                                   נובע מכךו , )4-טבלה(  Sש 
 )13.2  (                              ונקבל ) 20.3(ו ) 83.1( הנוסחאות 2נאחד את 

   . ואולי יותר50%זה מאשר מחדש את העובדה שהאגרסיביות יורדת משלב לשלב בסביבות  
 .ואפילו נמוך מזה מרמת האגרסיביות הקודמת %50בערך ל ,  את האגרסיביות שלוכלומר הסרטן מוריד

, "לבצע חישובים"תוצאות שבשטח ומרמזת שהסרטן מסוגל לכאורה הנובעת מ) 3.17(נדגיש שנוסחה 
ממצב של ,  את השתנות הקצבמציאות ראיתי ב,כעובדה. ולהשתנות בצורה שתאפשר לו גידול מקסימלי

וכל מי שמכיר תופעות .  והמשך תהליך בלימה ושוב קפיצה,אי.אס.קפיצה בעלית הפי למצב של ,בלימה
 אנו .ובמיוחד כשמדובר בסרטן הורמונלי, של סרטן יודע שהוא מתאים את עצמו למצבים המשתנים

אך איננו יכולים לבטל אפשרות , יכולים להיות מלאי פליאה נוכח היכולת המופלאה הזאת של הסרטן
להכיר בעובדה שהוא , ולא משנה באיזו דרך, אם אנו מכירים בעובדה שהסרטן יכול, כךיותר מ. כזאת

בניגוד להיגיון הפשוט (שלצורך המשך הגידול הוא צריך להקטין את קצב הגידול " דעת"ול, מפסיק לגדול
   .למצוא את הפתרון האופטימלי" יודע"אין להתפלא שהוא , )שלנו

  

  . והמדד הליניארי, הליניאריהחסם—Psa קצב עלית ההפחתת - עוצמת הדיאטה
  

 או או כל מספר קרוב אחר 0.17אי של .אס.היינו שמחים מאוד אילו הסרטן היה נעצר ברמת פי .30
 אבל 0.16הוא הראה סימני עצירה בסביבות ה , אלא שבניגוד לכאורה למודל המתמטי הוא לא נעצר שם

 PsaDTוזה כאשר ה,  לחודש0.04מ  פחות והמשיך לעלות בממוצע 0.22פתאום קפץ בבת אחת ל 
 הרי היינו ,  לאחר הקפיצהאילו היינו מתייאשים ןמפסיקים את הדיאטה.  יום23.5-ללא דיאטה הינו כ

הבדל   , 0.47 לעומת 101-כ  היה צריך להיות,) יום207לאחר (, אי בסוף התקופה.אס.פי-מקבלים שה
השקעתי  . ולהמשיך ולחפש פתרונות בנחת,יחות שאיפשר לי לחיות ללא חשש ומת,י ביותרמשמעות

 והתוצאות , שהרעיון הבסיסי והמודל הבסיסי תקפים בהחלט, והגעתי למסקנה,הרבה מחשבה בנושא
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 את קצב הגדילהדרך הפשוטה ביותר של הסרטן הינה ל, וכפי שהראנו, ניתנות ליישוב עם המודל
 ניתוח הנתוניםבכפי שראינו . ת אפופטוסיסי השריי"או ע, ההתחלקותעל ידי הקטנת קצב , התרבותו

,  שמצאנו על פי המודל-כמו כן ראינו שערכו של ה, היתה התאמה מצוינת בין הנתונים למודל, 'שלב א
וזאת אף על פי ,   כאשר לא נמצאים תחת משטר של דיאטה ,נמצא בטווח התוצאות האפשרי של ה 

 ולכאורה קשה לראות בכלל את הקשר ,מצבים הללושקיים הבדל עצום בקצב התפתחות הסרטן בשני ה
אנו ראינו . ' התאמה מצוינת בין הנתונים למודל בניתוח הנתונים של שלב ב גםראינו .שבין שני המצבים

י תא סרטני "א כמות המזון הנדרשת עי הL ו,  הוא נתון של התזונהkכאשר, S=k\L שקיים )2.14(ב 
 ולכן הוא אמור , ובתכונה כימית של התא הסרטני,י בדיאטההוא גודל שתלוS-  נובע מכך ש.אחד

צמיחה של כלי הדם המזינים כתוצאה מאו ,  במסגרת שינויים קלים אפשריים בדיאטה,להשאר קבוע
 , דומה לתקופה הראשונהS נותנות ,אם נצליח להראות שתוצאות המודל בתקופה השניה. )נסיס'יוג'אנג(

 זה יאשש את המחשבה שהסרטן עבר תמורה בכוון הקטנת האגרסיביות הרי ש, -והשוני העיקרי הוא ב
 , כאל קבועSעובדה המאפשרת לנו להתייחס אל ,  הינם קטניםSוגם יאשש את ההנחה שהשינויים ב 

ברצוני להראות את גבול הגידול החודשי , בהנחה שנצליח להראות זאת.   נשאר קבועבפרק הזמן שבו 
   .האפשרי תחת הדיאטה

  
נותן לנו את קצב  k\2Lהרי שהביטוי , פ כל ההגדרות וההסברים שנתנו בעת בניית המודל"ע .31

 היא כמות המזון המסופקת kכלומר אם . הגידול הכמותי המכסימלי האפשרי במספר התאים הסרטניים
 באותה  הוא המספר המכסימלי האפשרי של תוספת תאים סרטניים חדשיםk\2L אזי dtביחידת זמן 

  ) 3.22  (                                : הינוהאפשרי  המכסימלי השינוי קצב לכן ,זמן יחידת

  )3.23    (                                                           נוציא אינטגרל ונקבל
   S ש אם נניח t איננו גודל קבוע אלא פונקציה של  S טובה גם למקרה בו)3.23(נשים לב שנוסחה 

  )3.24 (                                                                קבוע נקבל
ולכן , מפני שעד אותו רגע לא היתה מגבלת מזון,  ה"מתקבל בנת, נזכיר גם שהגידול המכסימלי האפשרי
גדול הינו ה המזון מנוצל במלואו וה" בנת. אלא רק חלקו,דולילא נוצל כל המזון האפשרי לצורך ג

וקצב , ה מתחילים למות תאים שניסו להתחלק והמזון לא הספיק להם"לעומת זאת מעבר לנת, מכסימלי
    . הגדול הולך ודועך ועקומת הגדול שואפת לאסימפטוטה

שלב  (בו הסברנו שהנוסחאות שאנו מדברים עליהן טובות לאזורי זמן' ד.11אני מפנה שוב לסעיף 
 את Sל   אם נתן, אך נוסחה זו יכולה להיות טובה לכמה איזורי זמן,קבוע  בהם )בהתפתחות הסרטן 

נוסחה זו מגדירה את החסם העליון לקצב התקדמות  . הללוערכו המכסימלי בתחום קבוצת איזורי הזמן
קטן מפונקציה , אי בין שתי נקודות זמן.אס.פי-הפרש ה, כלומר .,  קבועבתקופת זמן שבה , הסרטן

י פונקציה "הוא חסום כעת ע, במקום שהסרטן יעלה באופן אקספוננציאלי,  כלומר,ליניארית בזמן
 הרי , מספיק גדולSאם נבחר שמאחר , אין שום ערך) 3.24(ניתן להעלות טענה שלנוסחה  .ליניארית

ל איננו מספר שאנו " בנוסחה הנSקודם כל : התשובה לכך הינה פשוטה. שנוסחה זו תהיה נכונה תמיד
,  S/2בנוסף לכך  , בפועלPsaאלא הוא תוצאה של חישובים המתבססים על מדידות , וננובוחרים כרצ

, טהאקטן ביותר יחסית לאפשרויות הגידול טרום הדימספר הינו , Psaהחסם לגידול החודשי בהינו ש
 נשאר קבוע או Sלכן אם בבדיקת נתוני ההמשך יתברר לנו שה .שהלכו וגדלו באופן אקספוננציאלי

 50%דהיינו מוריד את גודלו בסביבות ה) 3.17( מקיים את בנוסף לעובדה ש , קצב איטי משתנה ב
,  קבוע Sאפילו שאנו מניחים ש,  ובנוסף מקדמי הקורלציה לגרפים של כל שלב יהיו גבוהים מאד,ויותר

את תהליך , המתאר בצורה אמיתית, כמודל מעשי, הרי שזה יהווה תמיכה חזקה ביותר במודל המתמטי
וכתשובה סופית . לפחות בשלבים הראשונים של הדיאטה, תחת משטר הדיאטה שלנו, גידול הסרטן

 נראה עליה של 6 לעומת שורה 7 שורה 1-אם נסתכל על  טבלה: ומכרעת אתן את הדוגמה הבאה
יאמר שלאחר בידיעה שהסרטן עולה אקספוננציאלית הרי רופא שיסתכל על זה .  יום31 במשך 37.5%

 צפוי להיות 30.09.2011והיה אומר ש ב p=1.84 להיות  Psa צפוי ה25.04.10ב  ום כלומר י207עוד 
p=397  0.075 היה יודע שהעלייה החודשית אינה יכולה לעלות על כ ,מכיר את המודלשרופא  לעומתו 
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והוא היה מנבא שהוא יעמוד ב  p=0.47 היה  הואואכן בפועל p<0.73  יהיה25.04.10 ב  ולכןלחודש 
 דיאטה משטר מצביע שתחת זה הבדל  .p=397 במקום הניבוי של p=2.07היותר על  לכל 30.09.2011

ועדיף בצורה , ויש צורך לשנות את הגישה והתפישה, אבד הכלח על התחזיות המקובלותמתאים 
 השנים 5-ב דבר זה נכון לפחות .ימשמעותית להסתכל על כך כגידול ליניארי במקום אקספוננציאל

  ).72.9( ונוסחה 33-שרטוטוראה ות הראשונ
שבוצעו תוך תהליך הדיאטה וללא , שלי כפי שהתפתחו במשך שנה. אי.אס. עם תוצאות הפישרטוטלהלן 

  . כלומר התוצאות הינן הישג של הדיאטה בלבד, לקיחת הורמונים
  

  13-שרטוט

  
 כפי .ה הינה מדהימהאשר ביצעה קירוב ליניארי לנתונים והתוצא, התוצאות הוכנסו לתוכנה הגרפית

 של הגרף ומהתוצאות שהציג המחשב הרי מקדם הקורלציה בריבוע הוא שרטוטשנראה מה
 שזה מקדם קורלציה גבוה ביותר על גרף הנבנה  R=0.9801 ולכן מקדם הקורלציה הוא

  . נקודות15על 
אי .אס.שהפינקבל , ולכן אם נקח תקופה של חודש השלב הראשוןעבור  S=0.00492 ראינו ש 5-בטבלה

  )3.23.1(,    בחודש     g/mlגודל  הבא      ל  חסום ואינו יכול לעלות  מעבר
דול היומי של ימהנוסחה המופיעה בתוך הגרף שקצב הגלעומת זאת אנו רואים  . בשנה0.9שזה בערך 

  מהחסם45%- כ  שזה,  0.4056 והשנתי הינו 0.0338 ולכן החודשי הינו 0.0011117371 הינו Psaה
, אנו רואים .לעובדה זו יש הסבר פשוט הנובע מהפיסיקה ובא לידי ביטוי במתמטיקה. אותו מצאנו

אין זה פלא שהתוצאות . והתאמה יפה לניבויים של המודל, נותנות תוצאות מצוינות, שהתוצאות במציאות
דול אילו ולעומת זאת היה זה פלא ג, באשר זה טבעו של חסם, במציאות טובות מאשר החסם של המודל

המאפשר לו , מאחר ודבר זה היה מראה שכאילו יש לסרטן איזשהו מחשב, המציאות היה שווה לחסם
שהסרטן מקטין את קצב , עצם ההנחה, לחשב בדיוק את מספר התאים שעליו לפצל בכל רגע ורגע

אבל עובדות החיים , לתפיסה ולהוכחה, הינה קשה להבנה, על מנת להמשיך ולגדול, ההתחלקות
.  המציג בצורה ויזואלית את מה שאמרנושרטוטלהלן .  צביעות שיש כנראה משהו אמיתי במודלמ
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על יכולתה האדירה  של , לעובדה כל כך חשובה  שגילינו, להפנית תשומת לב, המחשה זו חשובה
שהרפואה , כשיחד עם עוד אמצעי פשוט וקטן מהווים כלי רב עצמה ,להאריך את  חיי החולה, הדיאטה

  . גם לא אלה הדוגלים ברפואה אינטגרטיבית, רנית לא מכירה אותוהמוד
 בין התוצאות בפועל ,אציג גרפים להשוואה, על מנת שנוכל לראות את תרומתה האמיתית של הדיאטה

   שלי עמד באותו זמן על PsaDTבהתחשב שה ו ,מה שהיה קורה ללא דיאטה וללא טיפול הורמונלילבין 
  . יום23.4כ 

  
  14-שרטוט

  
  

על כן נאלצתי להציגו בגרף חצי , ההבדל בין שני המצבים הוא כל כך קיצוני שלא ניתן להציגו בגרף רגיל 
אמנם גם כך המראה , שגם הוא לא יכול ליצג ויזואלית את המשמעות האמיתית של הדיאטה, לוגריתמי

רים אומרים המספ. אך לא מייצג את המשמעות האמיתית אלא אם כן נסתכל על המיספרים, משכנע
הרי בתוך  , p=0.16 מ     מתחיל  ואם הייתי 49,000אי שלי בערך פי .אס.פי-שתוך שנה היה עולה ה

 על פי החסם  p=1.1  במקום מקסימום של כ תוך פחות משנהמוות וודאי ופרושו  ,  p>7,800היה, שנה
, ה הטמונה בדיאטהדבר זה מצביע על העצמה העצומ.   על פי התוצאות בפועל0.47ול , של המודל

נסיס 'יוג'חישובינו מראים שגם כאשר הנחנו קיום של אנג .מבחינת היכולת לעכב את התפתחות הסרטן
 6 עם שולי בטחון של עוד כ,  שנה24לאריכות ימים של כ הרי יחד עם טיפול הורמונלי נוכל להגיע , רציף

פונקצית התקדמות ו) 2.15(י נוסחה והוא עובד לפ, המודל של כל שלב איננו ליניארישנדגיש . שנים 
 ,אך היא הולכת ומתמתנת בהמשך, חזקה Psa מורכבת משלבים כשבתחילת כל שלב עליית ה Psaה

 ליניארית עם מקדם לאורך כמה שלבים התמונה הכללית הממוצעת מראה התקדמותוכך שלאורך זמן 
 נקבל שהאיבר הראשון בנוסחה  עם מקדם  קספוננציאליתא גדל  Sמניחים ש אם .קורלציה מאוד גבוה

כך שנוצר פה קזוז המביא ,  בעוד שהאיבר השני דועך אקספוננציאלית,עולה אקספוננציאלית) 2.15(
אנו .  המשתרעת על פני כמה שלבים של הדיאטהבתקופות הראשונות של הדיאטה לתמונה ליניארית

כלומר גורם הדעיכה   בעוד בשלב הראשון היה ש ) 4.0.1( בנוסחה הראנו
 גדל בקצב Psaמכך ה מגורם העליה האקספוננציאלית וכתוצאה 57י פכהאקספוננציאלית היה גדול 

אך סביר שהיא תשאר כזו אין אנו טוענים שתמונה זו תשאר כך לנצח  .שהינו נמוך משמעותית מהחסם
אנו מראים שהסרטן מוריד . 9 בפרק  במודל הכללי.למשך מספר שנים כל עוד הסרטן מוריד אגרסיביות

דועך לאפס ומשם הוא מפסיק ) 2.15( ואז האיבר השני ב משתווה ל את רמת האגרסיביות עד אשר 
בגלל ההפרש . בצורה אקספוננציאלית מלאה בהתאם לחסם להשפיע יותר ומאותו רגע הסרטן עולה

 נשמרת צורת ההתקדמות הדומה , במשך מספר שלבים של ירידת אגרסיביות, הרי ל העצום בין 
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 5תקופה זו יכולה להמשך לפחות )  פעמים6ניתן להראות שהסרטן מוריד אגרסיביות בערך . (לליניארית
ל הניבוי העתידי שכבר דברנו עליו והבאנו דוגמאות מהסיבה שאני מדגיש נושא זה באופן מיוחד  .שנים

 בהמשך מציעיםאנו , נהגות הליניאריתבהתבסס על החסם הליניארי וההת. לגביו בתחילת הסעיף
  Psa בתנאי הדיאטה שיתן אפשרות לרופא לנבא נכונה את הPsaהעבודה מדד חדש לניבוי ה 

 השנים בחמש  לפחות שהינו חסר ערך,בהתבסס על החסם הליניארי במקום המדד האקספוננציאלי
   .91וראה סעיף , הראשונות מתחילת הדיאטה

  
ת אישוש ירידת האגרסיביו  

  
 אולם  מהצד הפרקטי , לאישוש נוסחת החסם העליון, נותן חיזוק רציני ביותר ,13-שרטוט ברור ש.32

כפי שאמרנו .  דרך הפרמטר המייצג את התזונה במודל המתמטי שלנוגם, אני רואה צורך לאשש זאת
 לאות שלתוצדומה ה Sנותנות , השניהשתוצאות המודל בתקופה ,  אם נצליח להראות,30 בסוף סעיף

 שהסרטן עבר תמורה בכוון ,הרי שזה יאשש את המחשבה,  - והשוני העיקרי הוא ב,תקופה הראשונהה
הרי עליית , או שהעלייה היא קטנה כי אם התזונה נשארת כמו שהיא ולא עולה,הקטנת האגרסיביות

  נשארSה לנו שגם  אם בבדיקת נתוני ההמשך יתברר .תתכן רק אם האגרסיביות יורדת. אי.אס.הפי
 וגם שהקפיצות , ויותר50%דהיינו מוריד את גודלו בסביבות ה) 3.15( מקיים את   קבוע וגם ה כמעט

, מודל המתמטיל הרי שזה יהווה תמיכה חזקה ביותר S/2 משלב לשלב מוגבלות במסגרת של  Psaב
,  הוכחנו זאתכבר לגבי ה . גידול הסרטן תחת משטר הדיאטה שלנוכמתאר בצורה אמיתית את תהליך

 :של ההרעבה שהן' א בשלב שקבלנו התוצאות בין נשווה.  אך נעשה זאת מחדש בצורה מרוכזת
0.02963003,  S=0.00492 )0.013236 היו ש' תוצאות של שלב בל ,)5-טבלה  S=0.0054 

)הראנו שבשלב השלישי של ההרעבה מתקיים) 3.20( ובנוסחה) 4-טבלה  
      .  רואים שה אנו- S,מייצג את התזונה בלבדה,  שכפי שאנו כבר יודעים ,

 ,'לשלב ב' במעבר משלב א , מגודלו המקורי44%  ירד לכ -שהבעוד  ,דומה מאד בשני המקרים
 עובדות אלו שנגזרו מהמודל  קיומן של  לפי בין פי ,  השלישי ירדה האגרסיביותובמעבר לשלב

נותנות תמיכה חזקה ביותר למחשבה שאכן המודל מתאר בצורה טובה מאד  את , ל ידוונובאו ע
  בטווח של חודש שהגבוהה שבהן Psaקפיצות גדולות ב  ראינו שתי 1-בנוסף לכך מטבלה .המציאות

Ng/ml)3.23.1(  בחודש בהתאמה מלאה לנוסחה0.07-היתה כ   בחודש.  
מלאה  גם הן בהתאמה 0.04נות היו לנו שתי קפיצות בגודל שלאחר ההקר, 10-כן ראינו בפרק-כמו(

בהתחשב בכך שמדובר על , איננו משמעותי והוא במסגרת הסבירבשתי התקופות  S-השוני ב .)לחסמים
סיס נ'יוג'נושא האנג גם את להביא בחשבוןוצריך התזונה שאנו מכניסים לגופנו שאיננה זהה בכל רגע 

)angiogenesis .( שבעזרתו , סרטן יש מנגנון שמנצל את תכונות הריפוי של הגוף לטובתול, שידועכפי
כלומר אם במקרה ,  אותם הוא תופס ודרכם הוא מקבל מזון נוסף,הוא דואג שגופנו ייצר כלי דם נוספים

 אך מכיון ,אמנם אין אנו אוכלים יותר.  יגדלS-הרי צפוי שה, סיסנ'יוג'שלנו מתקיים משהו מתהליך האנג
שיותר מזון יגיע לאזור כאשר כלי הדם המספקים מזון לאזור , הרי סביר, בר דרך כלי הדםשהמזון עו
המאפשרים העברת חומרים , הדבר דומה ליצירת יותר כבישים ומסילות ברזל לאזור מסוים. מתפתחים

בדיון איכותי וגם בדיון ,  אני אדון בנושא זה ביתר פרוטרוט בהמשך. בקצב יותר מהיר לצורך פתוחו
 Sיחד עם זאת התוצאות לגבי  .על כל פנים התוצאות של הפרמטרים הגיוניים עד מאוד. מתמטי

 כאל S-מאשרות שלצרכים הפרקטיים של החישובים שלנו ושל המסקנות ניתן ומותר היה להתייחס ל
וכל עוד אנו נמצאים בשלבים המוקדמים של הדיאטה ,  קבוע- היה ה בתוך כל תקופה שבה,קבוע

הוא , נסיס'יוג'אנו נראה שכשהסרטן מגיע לשיווי משקל עם האנג. רטן מוריד אגרסיביותשבהם הס
אולם רמת , ומאותו רגע המודל השולט הוא המודל האקספוננציאלי, אגרסיביותמפסיק להוריד 

 5כ האגרסיביות כל כך נמוכה שעדיין למי שלא עושה חישובים מדויקים זה נראה ליניארי בטווח של 
 והקשורים ,כמעט לכל הצרכים הפרקטים של חיינוגם כיום טובים ה ,חוקי ניוטוןב נזכיר את ושו .שנים

לא ,  בהמשך כאשר נרצה לנבא את מידת אריכות הימים שאפשר יהיה להגיע אליה.לתחום המכניקה
מעבר לכל מה , באשר אנו מדברים על אריכות ימים גדולה ביותר, נדבר יותר על המודל הליניארי

ובתנאי שאין , ומדובר אפילו לגבי חולי סרטן שהאגרסיביות של מחלתם מאד גבוהה,  כיוםשמצופה
כאשר אין בידי הרפואה המודרנית שום כלי היכול לסייע לו כלומר ,  מאוחר מידיהחולה מתחיל בדיאטה

  .יותר
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  )נסיס'יוג'אנג(גידול רציף בכלי הדם המזינים הפרוגנוזה על בסיס - 4פרק 

  
  שיני המסור

  
וזה מה שאנו . הוא שלוב דיאטה עם טפול הורמונלי אינטרמיטנטי, חלק מהרעיון של ההשרדות.33

מה פרוש . ואילך. 34עושים למעשה בחישובים שלנו לגבי אורך החיים הצפוי לנו כמפורט בסעיפים  
ורה בצ, )במקרה שלנו פיטואסטרוגן(פרושו טיפול הורמונלי אינטרמיטנטי ? "שיטת שיני המסור"השם 

לפרק , אנו מתחילים לקחת הורמון, אותה אנו בוחרים כרצוננו,  כלשהי Psa=P1ברמת: שיטתית כלהלן
וממשיכים כל העת , אנו מפסיקים את השימוש בהורמון, לאחר מכן.  יורדpבתקופה זו . זמן מוגבל

 את פה אנו שוב מתחילים לקחת. P1 שוב לרמה  עד שהוא מגיע,  מתחיל לעלות מחדשP, בדיאטה
עד , ולאחר הפסקת ההורמון הוא שוב עולה,  יורד בתקופה זוP. לאותו פרק הזמן כמו קודם, ההורמון

י מסור בין ננראות כמו שי,  לאורך זמן Psaהתנודות ב,  כתוצאה מכך.  וחוזר חלילהP1שנגיע מחדש ל 
אורכי השיניים הולכים אנו מניחים ש זה הינו סכמטי בלבד ושרטוט  .15-שרטוטראה , שני קווים מקבילים

הסיבה להתקצרות זאת היא . כלומר בקטע הירוק של הגרף, ומתקצרים בקטע של הדיאטה בלבד
  Psaקצב הגידול של ה , ולכן עם ההתקדמות בזמן, בכלי הדם המזינים רציף ההנחה שיש גידול

מנו אין פגיעה בכלי שבזמן הטיפול ההורמונלי וכתוצאה מ,  אנו יוצאים מתוך הנחה.מהיר יותר) הסרטן(
לכן אם ,  לרעת החישוביםרקאך הנחה זו פועלת  , אינני יודע אם זה נכון.הדם המזינים את הסרטן

 אנו יוצאים מתוך הנחה שבטיפול . הרי שהשגנו את מטרתנו,למרות הנחות גרועות נראה אריכות ימים
 , ומשך כל טיפול כחודשיים חודש51-בממוצע כ, המרחק בין טיפול לטיפול גדולשבו , אינטרמיטנטי

שזה ,  לפני שהסרטן יהפוך להיות עמיד לטיפול,כ המצטבר של ימי הטיפול יהיה לפחות שנתיים"סהה
עד , האם ההשפעה של הטיפול ההורמונלי לסירוגין. הזמן הממוצע לטיפול הורמונלי סטנדרטי רציף

זה נושא הפתוח ?  פרק זמןואם כן לאיזה? היא באמת מצטברת, להפיכת הסרטן לעמיד לאנדרוגן
 טיפולים בני חודשיים כל אחד המשתרעים על 12לא סביר בעיני שהתוצאה של  ,יחד עם זאת, למחקר

 אני מאמין,  השלילית לטיפול רצוף של שנתייםם מבחינת השפעתתהיה אקווילנטית,  שנה17פני 
מאשר מה שחושב בה יותר  הרששיטה זו תביא להארכה ניכרת ביותר של חיי החולה ואני מאמין שאף

יותר .  מאחר שיש מחקרים המראים שהפיטואסטרוגנים מעכבים את הפיכת הסרטן לעמיד לאנדרוגן,פה
 שנים שלא נגמרו 9, 8, 7נתן למצוא עדויות על תקופות ממושכות בהרבה . 24מכך בעדויות בסימוכין 

וגן ממסך חזק את תוצאות ה  כמו כן אוכיח בהמשך שהפיטואסטרQ-P שלה רצופהשל לקיחה , עדיין
Psa , כלומר הוא מונע מהסרטן לייצרPsa ,שסרטן עמיד לאנדרוגן ,וישנם מחקרים המצביעים על כך 

 ממסך Q-Pם ה אלכן .) 26. 25סימוכין (, משתמש בחלבון זה כחומר הדלק שלו במקום הטסטוסטרון
 עמיד פועל גם על סרטו Q-Pשה  ויש עדויות , הרי שזה תורם לעכוב הפיכת הסרטן לעמיד,Psa-את ה

 ההנחה של טיפול מצטבר של שנתיים בלבד תחת כל התנאים והנתונים .לי סטנדרטינלטפול הורמו
יכול מישהו לשאול מה המיוחד פה הרי גם הרופאים מציעים . הנחה מחמירה באופן מיוחדהינה , שלעיל 

כל שהחולה יעשה , אנו מציעים, ים והתשובה היא שבהבדל ממה שמציעים הרופא? טיפול אינטרמיטנטי
תגדיל בצורה ניכרת את , ועל כן דיאטה זו המעכבת את הסרטן,  הדיאטה המוצעת על ידנוזמן אתה

מרווח הזמן , בנוסף לכך. ותאריך בכך בצורה ניכרת את חיי החולה, מרווח הזמן העובר בין טיפול לטיפול
דיל את סיכויי החולה להרחקה של הפיכת הסרטן מג, אינטואיטיבית, הארוך יותר בין טיפול לטיפול

דבר זה תלוי במידה רבה בסוג הטיפול ההורמונלי שהחולה . אם כי איננו בטוחים בזה, לעמיד להורמונים
שאינם , שהרופאים ממליצים עליהם, ואנו נצביע על כך שישנם טיפולים אינטרמיטנטיים לכאורהלוקח 

  .) לטיפול הורמונלי סטנדרטי Quercetine Plus השוואה בין 1-נספח, ראה( .באמת כאלה
 תהיה  Psaצורת גרף ה. שהינו סכמטי ביותר, 15-שרטוטבהגרף המשלב בין ההורמונים לדיאטה מופיע 

זה תלוי בכמות כדורי הפיטואסטרוגן  . שכה של כל שן תלוי בהרבה גורמים י כאשר מ,בצורת שיני מסור
, תלוי במידת הדבקות בשמירה על הדיאטה, )  כדורים ליום3ע אני לקחתי בממוצ(, שהאדם לוקח ליום

 שלו  Psaהאם ה, האם הוא קבל כבר בעבר טיפול הורמונלי, תלוי במידת הענות גופו לטיפול ההורמונלי
באשר לצד . תלוי במידת האגרסיביות של המחלה ואולי עוד גורמים נוספים, עבר אי פעם גודל מסוים 

יבנו הפרמטרים עבור כל אחד , ובעזרת תוצאות של בדיקות הדם, מתמטיבעזרת הפיתוח ה, המעשי
 המתאר את תהליך ,סכמטיה גרףה להלן  ).שלו אכן מייצג את גודל הסרטן. אי.אס.במידה והפי(ואחד 

  . תהליך ממשי כלשהו והגרף בא רק כדי להמחיש את הרעיון והשםהמספרים אינם מייצגים , שיני המסור
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  15-שרטוט

  
  

  .בהורמוניםושמוש , שקיים גידול רציף בכלי הדם המזינים, פרוגנוזה תחת ההנחה
  

דיברנו במודל על מגבלת . נושא זה הינו חשוב מאד להבנת המציאות ולהבנת המודל המתמטי.34
 ,  dt ביחידת הזמן kבכמות , בקצב קבוע, הנחנו שקיימת אספקת מזון חיוני לסרטן. המזון כדבר ברור

, נזכור". התחבורה"הינה , בין שני אנשים שונים, kולה להביא להבדלים עצומים בערכו של הסיבה שיכ
כלי הדם הם המאפשרים את מעבר האספקה לכל חלקי , שהחומרים החיוניים עוברים לתאים דרך הדם

באמצעותם אנו מעבירים , כלי הדם בגוף הם כמו הכבישים ומסילות הברזל ברחבי המדינה, הגוף
. הוא ליצור דרכי גישה, הרי הדבר הראשון שצריך, כאשר ברצוננו לפתח אזור. אנשים לכל מקוםחומרים ו

על מנת , וכשהגוף מייצר כלי דם חדשים, גורם לגוף דלקות באזור הגידול, זה בדיוק מה שהסרטן עושה
 צלנהסרטן תופס כלי דם אלה ומ,  כל האמצעים למלחמה בגורמי הדלקות הכולל איתו אתלהזרים דם

שאם יש מוקדים , אנו צריכים להבין. בדרך זו מגדיל הסרטן את הספקת המזון לאזור. אותם לצרכיו
והתוצאה , וכל מוקד פועל בנפרד לפי המודל, הרי שהמזון מגיע לכל המוקדים, בכמה מקומות שונים

הוא מאחר ו, מגבלת המזון פועלת על המוקד המקומי. הסופית היא סכום פעולתם של כל המוקדים
לא משפיעה על מוקד אחר הפועל , מגבלה מקומית כזו. י רשת כלי הדם המגיע אליו"מוגבל מקומית ע

סרטן עם אותה רמת החולים במכאן שאם יש שני אנשים . לפי המצב הספציפי באזור הצמוד לו
 והשני 100 אחד ברמה של :אי לדוגמא.אס.המתחילים את הדיאטה ברמה שונה של פי אגרסיביות

 ולא צפוי שהיא תקנה להם .אי.אס.אין לצפות שהדיאטה תביא אותם לאותה רמת פי, 0.1 של של ברמה
 תהיה מסוגלת לספק מזון 100  צפוי שרשת כלי הדם שפיתח סרטן שהגיע לרמה .אותה אריכות ימים

 מאשר גידול 1000שזה פי  , 100אי ושסכום כולם נותן .אס.שכל אחד מהם מיצר פי, למספר מוקדים
,  על החשיבות הגדולה של התחלת הדיאטה מוקדם ככל האפשרדוגמה זו מצביעה . p=0.1מה בר

אם ולעומת זאת  ,יעברו הרבה מאוד שנים לפני שתזדקק לתרופה כלשהי, מאחר ואם התחלת מוקדם
  . ולעיתים אף זניחה,התועלת מהדיאטה תהיה פחותה בהרבה ,נתחיל בכך מאוחר מידי

  
אך לצערנו המצב ,  הינן פנטסטיות13-שרטוטל המודל המוסקות מ המסקנות הכמותיות ש.35

שיאפשרו , ועלינו להביא בחשבון את האפשרות של התפתחות כלי דם חדשים, במציאות לא כל כך פשוט
במהירות הגבוהה מהמהירות שחושבה , ויאפשרו את התפשטות הסרטן ,העברת מזון נוסף לאזור הנגוע
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על מנת שיכלול גם את נושא , מטרתי הינה לפתח את המודל. ת לגבי השנים הראשונועל ידנו
אנו רואים שתרומת הזמן של הדיאטה הולכת ומתקצרת ,  בגרף הסכמטי של שיני המסור.נסיס'יוג'האנג

 ,יחת כלי דם נוספיםמהסרטן גרם לצ,  בשלב הדיאטה,הדבר נובע מהנחתנו שבשן הקודמת, משן לשן
, ולאחר זאת נפסיק אותם וניתן לסרטן לגדול מחדש, זרת הורמוניםבע. אי.אס.אם נוריד את הפילכן 

 למזלנו . מפני שכעת יש לו יותר מזון,הוא יעלה מהר יותר את הקטע  שעד השיא האחרון שלוסביר ש
הינה דיאטה המעכבת גם את התפתחות , כפי שמוסבר בפרק על הדיאטה, הדיאטה שאנו נוקטים בה

. וממנה אנו נמנעים, רמים מעוררי הדלקות נוצרים מהחומצה הארכידוניתמאחר וכל הגו, נסיס'יוג'האנג
וכן צורכים , המעכבים את פעולת האנזימים שבעזרתם מופקים גורמי הדלקות, אנו גם צורכים מוצרים

 שהינו מעכב של, Loxin-5 ,תה סיני, כורכומין, רסברטרול :  כגון,תוספי מזון ותרופות שמסיעות לעכוב
לכן צפוי שגם אם תהיה התפתחות של כלי דם ,  ועודCelecoxib, אספירין, Lipoxygenase-5 -ה

 והמגבלה הישירה על התפתחות כלי הדם תהיה ,נוספים היא תהיה מוגבלת בקיצבה בצורה ניכרת
ולכן גם אם תהיה צמיחה של כלי . חזקה בהרבה מאשר המגבלה הישירה על התפתחות הסרטן עצמו

  . על נושא זה אדון בנפרד וביתר פרוט בהמשך העבודה. חיים בריאים ותקיניםתאפשר לנויעדיין , דם

  )4.0(   , את נוסחת החסם העליון לקצב התקדמות הסרטן ראינו.31בסעיף 
 0.075 או S\2=0.005/2=0.0025 בערך הינו. אי.אס.ופרוש הדבר שהגידול היומי המכסימלי של הפי

ממש לפני שהוא , אחרי הקטנת האגרסביות ולאט בסוף התהליךמכיון שהגידול עולה מהר מיד . בחודש
, בערך מחצית של החסם העליון, הרי שבבמוצע הוא עולה בחודש, מקטין פעם נוספת את האגרסיביות

 45% שזה כ 0.033815 זה היה 13-שרטוטועל פי ,  בחודש 0.03368ואכן ראינו שבממוצע הוא עלה 
 ומאחר וברצוני להמצא על ,ורדת האגרסיביות לא תמשך לנצחיחד עם זאת מאחר וה. מהחסם העליון

 הרי ,נסיס'יוג' שקיים אנגבהנחה . בחודש0.075 הרי אשתמש בחסם המקסימלי שהינו כ ,הצד הבטוח
על בסיס הנתונים שראינו בסעיף  . ועל כן הוא גם מגדיל את העליה החודשית בהתאםSשהוא מגדיל את 

32 . S  ואם נקח את זמן הגידול מאמצע השלב הראשון של ההרעבה שהינו 0.0054 ל 0.00492גדל מ 
כלומר התפתחות על פני  , 25.12.09   עד אמצע השלב השני שהינו בסביבות 30.06.09בערך  ב 

  :  כלהלן -שנסמנו ב Sנוכל לקבל הערכה של קצב הגידול היומי של ,  יום 180תקופה של כ 

                  )  4.0.1 ( 
.  הינה מידת האדיקות שלנו בדיאטהSנבהיר שגורם חשוב המשפיע על  .  ליוםמר  כלו

זו הנחה קשה לרעת חישובי .  גדל אקספוננציאליתSש , בדרך החישוב שלעיל, נשים לב שהנחנו
 כפי שמצאנו נבדוק מה יקרה אם . אם כי נראה לנו שזו הנחה ריאלית למדי, ההשרדות

זה מספר  30.4( ב ודשחכל  וכפלמהדבר שהחסם החודשי  פרוש .לעיל
  ואילו   ונוצר לנו טור גאומטרי שבו ) הימים הממוצע בחודש

  :נוכל כעת להפעיל את נוסחת הסכום של טור גאומטרי עולה

                  ) 4.1(  

  )4.1.1 (  נקבלו,  חודשיםn בתוך Psa את התוספת לנסמן ב
  מתוך.  יחידות יעלה ב  Psa שזה מספר החודשים הדרוש על מנת שה,nנים לפתור את אנו מעוני

 )4.1.2(                                                         נקבל) 4.1.1 (
ללא    חודש 63תן לסרטן לצמוח במשךיכלומר אם נ  , n=63נקבל  ו   אם נציב 

, תוצאה מפתיעה ביותר.  יחידות בלבד8  יגדל בPsa נקבל שהותחת דיאטה בלבדבהורמונים שמוש 
 על פי , צפוי כיום, שלחולה כמוני המקבל את כל הטיפולים של הרפואה המודרנית,נוכח העובדה
  . שנים 5   של ממוצע  חיים   אורך,הסטטיסטיקה

   )4.1.3(                                                                 אנו מקבלים ) 4.1.2(ו) 4.1.1( לאור 
תוצאה מאד ,  p=048.  יהיה חודש63הרי אחרי ,  כמו שאני התחלתי0.04אי של .אס.ואם נתחיל מפי

חישוב זה מחזק את כל המסקנות  . או הורמון כלשהו,נוחה וזאת מבלי להשתמש בפיטואסטרוגן
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טואסטרוגן או כל הורמון אחר ונצליח  ניקח פיחודש 63אם בעוד . הקודמות ביחס למה שניתן להשיג
למי שלא , דבר בר השגה ללא קושי, p=2.04לרמות נמוכות למשל לרמה של . אי.אס.להוריד את הפי

 60כ  לנו יספיקו הרי,   שבהמשך העבודה.70 עד .58על פי מה שמצאנו בסעיפים . השתמש בהורמונים
 כלומר )26-שרטוט. 68ראה סעיף  (,p=2.04 על מנת לחזור לרמה של ,של לקיחת פיטואסטרוגן ,ימים

    שווה יהיה  הגידול החודשיחודש 63לאחר  ). שיני מסור( מחזורי חישוב 12נוכל לבצע 
                                                       )4.2(  

-Q השמוש בנפסיק את)  קפסולות ליום3, חודשיים שמוש בפיטואסטרוגן (p=2.04לאחר שהגענו לערך 
Pונמשיך בדיאטה עד שנגיע מחדש לערך  p=8.04 אנו . שזה הגובה של שן המסור אותו אני בודק כרגע

  נחשב מהו פרק הזמן הדרוש לשם כך.   על מנת להגיע מחדש לערך זהPsa יחידות 6צריכים לעלות ב 

  )4.3   (                                                   נובע  ) 4.1(מתוך . 

  )4.4    (                                         הפתרון הינו נובע ש) 4.1.2(ומ 
ונקבל    במקוםבשלב הבא נציב את ,  ונקבל  נציב את כאשר במקום 
 פעמים ומקבלים 12אנו ממשיכים  , ומקבלים  את ציביםכעת אנו מ, 

.65+4.02+5.49+5.02+6.58+6.41+7.34+8.66+9.33+11.84+13.54+17.53+2463=.41183 
  .  שנה17.28 חודשים שהם 07.412בלנו יכ ק" ובסה, חודשי פיטואסטרוגן24 פלוס חודש

   .Psa=8.04לצורך המשך הדיונים בסעיפים הבאים נזכיר שבתום התקופה הזו קיים 
  

  . פרוגנוזה ללא הורמונים 
  

ראה  ( Psa=200ידוע שניתן להגיע בקלות ל. שרינבצע חישוב סכמטי על אורך חיים אפבסעיף זה  .36
,  ואף הרבה יותר ועדיין להשאר בחיים)ואני אישית מכיר כאלה שהגיעו לרמות אלו. 108דיון בסעיף 

נתחיל מנתוני  .Psa=200ל  כמה זמן ניתן לחיות עד שנגיע) 4.1.2(לפיכך נחשב על בסיס נוסחה 
 כלומר  ,p=200 לעלות ל  Psa כמה זמן יקח ל ואנו צריכים לחשבp=0.04 ו  :הפתיחה שלי

   ונקבל  =199.96p1 ונציב  ) 4.1.2(נשתמש בנוסחה .  יחידות 199.96לעלות ב 

                                                            )   4.4.1(  
  . שנה19.96 חודש שזה 239.5כלומר התהליך ימשך  

  
  מונליר הטיפול ההואת תרומתומצי השוואה בין הפרוגנוזות

  
, אך בסרטנים אחרים יתכן טיפול מסוג אחר שיהיה אינטרמיטנטי,  על טיפול הורמונליים מדברואנ .37

 אך יהיה צורך למצוא גרף דעיכה מתאים , אזי כמובן שהרעיון לחישובים הוא אותו רעיון,אם יש טפול כזה
  .ושא למחקר נוסףוזה נ) מרקר מתאיםבתנאי שיש  (,של הסרטן המדובר

  
 ,על מנת לחשב זאת נצא מההנחה?  איזה יתרון יש לחולה מהשימוש בהורמונים:נשאלת השאלה .א

לאחר . אנדרוגןחסר ב חודש בפיטואסטרוגן יהפוך החולה לעמיד ל24שלאחר שימוש מצטבר של 
כן עלינו  ל p=200,הוא ממשיך אך ורק בדיאטה עד שהוא מגיע  ל, שהחולה הופך לעמיד לאנדרוגן

ולהוסיף לזה   p=200ל) 35ראה שורה אחרונה בסעיף (  p=8.04לחשב כמה זמן יקח לסרטן לעלות מ
תקופת  הדיאטה ללא ,פ החישובים שלנו"ע. את פרק הזמן שנמשך התהליך בזמן שלקחנו הורמונים

דשי שזה קצב הגידול החולפיכך עלינו לחשב את  , חודש 183.41 נמשכה ,השמוש בפיטואסטרוגן
) 4.1.2( נציב זאת כעת בתוך  . ונקבל  חודש184לאחר 

הצמיחה + כ הטיפול ההורמונלי "סה.  n=75.55ונקבל   =p1 200-8.04=191.96 כן נציב  ו במקום 
כ תוספת "סה . שנה5823. -כ  חודש או96282.מגיע ל   p=200ל  עד לרמה שללא הורמונים בהמשך

 זוהי תוספת גדולה יחסית אך היא עלולה .טיפול הורמונלי בכללאין   לעומת מצב בו ,חודשים 43.5-כשל 
, יש אפשרות לזכות באריכות ימים נורמלית מאחר ש, אם חלית בסרטן בגיל מבוגרלא להיות משמעותית
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אם , נשאלת השאלה למה אם כן להשתמש בטיפול ההורמונלי לכן, לבדאך ורק בעזרת הדיאטה ב
 הוא מאוד Q-Pהטפול ההורמונלי עם ה .  שתלוי איזה טיפול הורמונליהתשובה הינה? ההבדל הוא כזה

השפעתו חולפת מהר ומשך הזמן עד הטיפול הבא , כל טיפול הוא קצר, נוח ללא תופעות לוואי רציניות
 נמוכות ולא לפתח גרורות שמא בזמן זה יתפתח משהו חיובי  Psaכמו כן עדיף להמצא ברמות . ארוך

 במשך הזמן, 0.5 מתחת ל Psa אני שמרתי על רמות נמוכות מאוד של .נציונליבתחום הרפואי הקונב
 כאשר הגידול היה עדיין ,ועברתי הקרנות מרוכזות לאזור, התחדש הסרטןה גילו אצלי את הנקודה ב

 מקנה לחולה שקט , עם הפסקות ארוכות ללא טיפול הורמונלי,Psaמצאות ברמות נמוכות של י ה.קטן
 חודש יכולה להיות משמעותית 43.5התוספת של .  מאחר והוא שולט במחלתו,חששנפשי וחיים ללא 

  .ביותר אם חלית בגיל צעיר
  
  ? דיאטה+לעומת טפול רציף , דיאטה+ האם יש יתרון לטפול הורמונלי אינטרמיטנטי ,  נשאלת השאלה.ב

נדרוגן ונתחיל אז  חודש שלאחריו הסרטן הופך עמיד לשלילת הא24אם נניח טפול הורמונלי רציף של 
 חודש 24 חודשים ובתוספת ה239.5 יעברו p=200עד שנגיע ל מרגע זה  36לפי סעיף הרי , בדיאטה

א כאן כלומר .37 חודש כמופיע ב 283 חודש לעומת כ 263.5של הטיפול ההורמונלי הרציף נקבל 
 חודש 20וספת של כלומר הטפול ההורמונלי לסירוגין יחד עם הדיאטה תורם ת.  חודש20תוספת של כ 

אף על פי שהנחנו שמבחינת יצירת עמידות . לעומת טיפול רציף שלאחריו הדיאטה, לאריכות הימים
    . חודש24אין הבדל בינהם ובשני המקרים זה הופך לעמיד לאחר שמוש של ,  לשלילת האנדרוגן

  
  .אריכות הימיםרכוז הנחות שהנחנו לרעת 

  
, לרעת החישובים והתוצאות שניתן להשיג במציאות ות אך ורק הנחבדרך החישוב פעלנו והנחנו  .38

  :להלן הפרוט, לא הנחנו שום הנחה היכולה להאריך את משך החיים המחושב
  
ולא   הוא שרירותיp=2.04 ומשם ירידה ל p=8.04 חודש ל 63החישוב הראשוני של עליה במשך . א

נות אינני רואה צורך לחפש נקודות טובות אולם נוכח התוצאות המצוי ,אופטימלישזהו התהליך הבטוח 
  .יותר

  
, דבר שאינו מתקבל על הדעת,  חודש24 הנחנו שניתן להשתמש בפיטואסטרוגן במצטבר רק .ב

, קונבנציונליהלעומת הטיפול ההורמונלי , בהתחשב בכל האינפורמציות הקיימות לטובת הפיטואסטרוגן
 Q-P הנחה זו מחמירה ביותר לאור העובדה שה  להערכתי. שנה17מה גם שטפול זה מפוזר על פני 

. 25 סימוכין(,  עצמו מהווה חומר דלק לסרטן הערמוניתPsa ומחקרים המראים שהPsaמפריע לייצור ה
 הנחה זו , להערכתי.)19ראה ( . שנים9 של למעלה מ ממושך על שימוש  רבות ולאור עדויות,).26

 משפיע גם במקרה של סרטן  Q-Pח העדויות שה  במיוחד נוכ,מורידה מאריכות החיים מספר שנים
 אציין שגם שמעתי מאחד האונקולוגים שטפל בי שממוצע השמוש .)12סימוכין  (.העמיד לחסר באנדרוגן

יהיו לנו שולי בטחון של , על כל פנים נראה לי שאם אנו נקח בחשבון רק שנתיים.  שנים6בפיטו הוא 
  .   שנים4לפחות עוד 

יחד עם כך שבהחלט ניתן , ניתן להשתמש בכימותרפיהשלנו לא הבאנו בחשבון ש בכל החישובים .ג
  .נכבדה של חודשים להגיע לתוספתהדיאטה 

  
 בעוד שראינו ,N(t) ולכן גם מהרגע הראשוןהיא אקספוננציאלית מלאה   Sהנחנו שהעליה של .ד

עד , ניכרת את העלייהבצורה  מאחר ותהליך ירידת האגרסיביות ממתן ,שבשנים הראשונות אין זה כך
 לנושא זה יש השפעה רבה על ההתקדמות ה .עם שפוע מתון ביותר, כדי כך שהתהליך נראה ליניארי

Psaלשנה  בקלות  יכולה להגיע  בחישוב הכולל של אריכות הימים השפעתווהראנו,  בשנים הראשונות
מאחר והתקדמות איטית , נותיש לו חשיבות לאיכות החיים בשנים הראשוו .)51ראה חישוב בסוף סעיף (

   . פרושה גידול קטן יותר ופגיעה באיבר חיוניים מאוחר יותרPsaשל ה
  
 ובנוסף 0.0492 בעוד שראינו שהממוצע שלו בתקופה הראשונה היה  S=0.005התחלנו בחישובים מ. ה

 5.44%מגיעה ל והיא רבמשקל לנקודה זו .  של תחילת התקופה ולא של אמצעהSהיינו צריכים לקחת 
  . שנים1.3-כ    שנה זה23.58מתוך  5.44%  ו',א. 100ף  בסעינראה כפי ש,מאריכות הימים
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בעזרת  , אשר תשפר את התוצאות,  במשך כל תקופת הטיפול תיתכן התערבות של הרפואה המודרנית.ו
, יאריכו את חיי החולה בעזרת הדיאטה הרבה מעבר למקובל,  את המחלהרפאוטיפולים שאף אם לא י

, הינה כל פעולה שיכולה לפגוע פיזית בכלי הדם המזינים את הסרטן, הדבר שיכול לתרום הכי הרבה
  .למשל הקרנות או כריתה  

  
 שנים מבלי להביא 6הינו לפחות ' ה', ד', ג', להערכתי המשקל המצטבר של  האמור בתתי הסעיף ב .ז

 ויחד זה מגיע לפחות לעוד .)102סעיף  15-טבלה ( חודש55שבמקרה שלי הוא תרם עוד ' בחשבון את ו
  .37 שנים אליו הגענו בסעיף 5823.כך שיש לנו פה שולי בטחון אדירים מעבר לחישוב של .  שנים6.10
  
  

  .הערה וסיכום תוצאות
  

  :להלן טבלה המרכזת את התוצאות .39
  6-טבלה

  
  אופן  הטיפול  

  
  סעיף בו מבוצע החישובה   אריכות ימים

   37, 35   שנים23.6  ם הורמוני+דיאטה  .1
  36   שנים20  דיאטה בלבד  .2
  
בתהליך  . במציאותאין בכוונתי להגיע לרמות האלה ,p=8.04על אף שבחישובים הגעתי לרמה של  

נשאלת .  בקשר לאריכות הימים שניתן להשיג, בדרך הכי פשוטה להוכחת טענותיההוכחות בחרתי
 שככל ידוע  ! אינו סוף העולם p=8.04שהרי ? השאלה מדוע לא ללכת בדרך הפשוטה המוצעת פה

המכסימלי . אי.אס. לכן כל עוד אנו יכולים להשאיר את הפי, שהסרטן גדל יש סכנה לפיתוח גרורות
נסיס נמוך יותר ואין לנו 'יוג'כך הסיכוי להתפתחות גרורות ולהתפתחות האנג, שהגענו אליו נמוך יותר 

והייתי , אם כי ייתכן שהדרך בה הלכתי היתה זהירה מידי.  זהשום סיבה מדוע להקל על הסרטן בעניין
הגענו לאריכות ימים , בחישוב השמרני ביותרכפי שראינו .  p=0.9יכול להרשות לעצמי להגיע לרמות של 

 שניתן המינימום זה  שנה 25ש כנראה  . 83בסעיף הערות ובהתחשב ב, .)37סעיף  ( חודש283 כשל 
  .ללא טיפול כימותרפי וזאת עדיין,  אליולהגיע

  
  

   הדיאטה-פריצת הדרך  - 5פרק 
HETE -5   

  
                       האנזים שהינו מעכב של MK-886במהלך חפושי אחר מעכבים שונים נתקלתי בחומר בשם.40

-lipoxygenase5  ,במאמר של                  Jagadanada Ghosh and Charles E. Myers שנקרא    
Inhibition of arachidonate 5-lipoxygenase triggers massive apoptosis in human prostate 
cancer  cells.   

 Charlottesville, VA University of Virginia, Cancer Center   יניה'שניהם מאוניברסיטת וירג
 אנסה .שיבות אדירה למלחמה בסרטן הערמונית ובעיני הינו בעל ח1998הינו משנת ) 16( המאמר

 . Arachidonic Acid-וא ה אחד השומנים המצויים בגוף האדם ה:לתאר בקצרה את הנאמר במאמר זה
 זה מיוצרים חומרים שהינם חיוניים לשגשוגו של סרטן הערמונית משני משומן. -6 ה זהו אחד משומני

ומניעת המוות של התאים ) (proliferation, mitogenesisכלומר עדוד ההתרבות מצד אחד , הכוונים
, זהו תאור חלקי ביותר של התוצרים,  להלן תאור סכמטי קצר של המצב (Antiapoptosis). ,מצד שני

 מועתק מתוך שרטוט ה.HETE-5-בנושא ההנובעים מהחומצה הארכידונית והוא מתרכז אך ורק 
   .המאמר המוזכר כאן
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  16-שרטוט

  
  

-5-התצפיות  הניסוייות   שלנו  מצביעות   שהייצור  של ה,  בסיכום: פר דברים הנאמרים שםלהלן מס
HETE לסרטן הרגיש לטיפול  וגם ,סרטן עמיד לטפול הורמונלי  היא דרישה קריטית לשרידות של

היכולת של החומצה הארכידונית לעורר התרבות ושגשוג של תאים אלה תלויה , יותר מכך. הורמונלי
לבסוף הממצאים שלנו מספקים את המכניזם המולקולרי  . HETE-5 ל          ה המטבולית שלהבהמר

י תמיכה בייצור של " ע, צריכה גבוהה של שומן עשויה לטפח את התקדמות סרטן הערמונית,שבאמצעותו
מר כלו , HETE-5-את ה* באופן קונסטיטוטיבי, שתאי הסרטן מייצרים, עוד נאמר.   ותוצריוHETE-5-ה

 .כלומר הדבר נובע מתוך איזשהו צורך חיוני של תאי הסרטן עצמם, ללא שום דירבון חיצוני
נאמר על , בלתי תלוי בגירוי חיצוני או פנימי, מיוצר בקצב קבוע,  בתחום הרפואי פרושו,קונסטיטוטיבי

י הוספה חיצונית "  גדל באופן דרמטי עHETE-5- ייצור ה.י אורגניזם"או חלבון שמיוצר ע, אי .נ.ר, אנזים
 גורמת למוות HETE-5-ה  החוסמת את הייצור שלlipoxygenase 5–מניעה של. של חומצה ארכידונית

  כאשר,נמנע) אפופטוזיס(המוות המתוכנת . מסיבי של תאי סרטן הערמונית בתוך פרק זמן קצר מאד
שהוכיח את התפקיד דבר , HETE-5   הוסיפו תוצרים מטבוליים של החומצה הארכידונית מהסדרה של

  כאשר מנעוהובחןהמוות של התאים לא . הקריטי שיש לתוצרים הללו לשרידות תאי סרטן הערמונית
כמו כן המוות ,  cyclooxygenase אוlipoxygenase–12 :תוצרים אחרים של החומצה הארכידונית כגון

-NAC   ) N-acetylוספת י ה"אולם מות התאים נחסם בצורה יעילה ע, לא נמנע כאשר הוסיפו אנדרוגן
L-cysteine ( ששני סוגי תאי  ,החוקרים הוכיחו. שהינו חומר המעודד את חידושו של הגלוטתיון בגוף

 בו תאי , ונוצר פה מעגל אוטוקריניHETE-5מייצרים , העמיד להורמון וזה הרגיש להורמון, הסרטן
השתמשו ,  במערכת הניסויים שלהם.הסרטן מייצרים את החומר החיוני גם לשגשוג וגם למניעת המוות

 באותה עת הייתי נתון עדיין ברעיון . MK-886 בתוצר שנקרא lipoxygenase5–  החוקרים במעכב של
פניתי לחברה  lipoxygenase-5  לקנות מעכבים שלרציתיו, של חיפוש מעכבים לאנזים כזה או אחר

 והם מוכרים זאת אך ורק לצרכי FDA-תשובתם הייתה שאין לזה אישור של ה, MK-886המייצרת את ה 
 NACהטוענים שמספיק אנשים יש  מאחר ש,  NAC לגבי ה של החוקריםיש לשים לב  להערתם. ניסויים

מאחר ואין  ביכולתי לממש המלצות סותרות ומכיון . סרטןונעים מ  אחרים אנטיאוקסידנטים וגלוטטיון ועוד
   NAC.לטתי לא לצרוך את ה הח, ל"שבמלחמה זו הלכתי בכוון ממצאי המאמר הנ
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  נסיס'יוג'אנג
  

זה כלי דם שיספקו מזון לרקמה , להתפתחות הסרטן והתפתחות גרורות, אחד הדברים החשובים.41
ללא כלי דם שמספקים את המזון לגידול אין הוא יכול לגדול ולהתפשט מעבר לגודל מינימלי . הסרטנית

י דם גדולים ותפקידם להזרים דם עם כל חומרי  הללו מתפתחים מתוך כלחדשיםכלי הדם ה. קטנטן
כאשר יש פצע בגוף נוצרת דלקת שמתבטאת בייצור חומרים דלקתיים . לאיזור פצוע בגוף, הריפוי שבו

 חומרים אלה נקראים איקוסנואידים, וטרומבוקסנים, לויקוטריאנים, פרוסטגלנדינים, פרוסטציקלינים ,כגון 
והם משמשים כשליחים המעבירים אותות , ל מערכות גוף רבות הם מפעילים בקרה מורכבת ע,)45(

דבר , אפשור חדירה של דפנות כלי דם , בגוף הממריצים לבצע פעולות מסוימות כגון רבייה של תאים
את התהליכים הטבעיים . אויבים היכן שהם בגוףפגיעות ולהלחם בהמאפשר למערכת החיסונית לרפא 

התהליך מתחיל כאשר התאים .  ולפלישתו לאזורים חדשים בגוףשל הריפוי מנצל הסרטן להתפתחותו
 ייצור של , מצדםמעודדים ה, שהוא אנזים הדרוש לייצור הפרוסטגלנדינים,2-הסרטניים מייצרים קוקס

 שהנו גורם גדילה המעודד גדילה של )VEGF ) Vascular endothelial growth factor שנקראןפרוטאי
 הינו חלבון המאותת לתאים אלה VEGF ה .endothelium)( של כלי הדםתאים שנמצאים בחלק הפנימי 

וגדלים ,  נובטיםחדשיםכתוצאה מכך כלי הדם ה,  לכוון האיזור המאותתחדשיםלהתחיל ליצור כלי דם 
יש עוד כמה חומרים   .ולא משחררים אותם, שתלטים עליהםומגיעים אל התאים הסרטניים אשר מ

 השנים האחרונות יוצרו מספר 7ב. ים וכן יש חומרים שמתנגדים לזהשמעודדים יצירת כלי דם חדש
מתוך , תרופות אלה הינן עוד גורם מעכב, במעי ובריאות, קר לטפול בכליותיבע, נטיות'יוג'תרופות אנג

בכל מקרה נשים .  בשלב זה מוגבלת למספר מצומצם של סוגי סרטן"הצלחה"אולם ה, ארסנל התרופות
ושחומרים אלה מיוצרים מהחומצה ,  מתחילה מגורמים מעודדי דלקותחדשיםהשצמיחת כלי הדם , לב

 ,נעצראנזימים אם ייצור ה. lipoxygenase5–ו  COX-2  , COX-1הארכידונית בעזרתם של האנזימים 
 יכולות לעזור בעכוב תהליך יצירת כלי  NSAIDSולכן תרופות רגילות נוגדות דלקות ,אזי הדלקת נבלמת

קשורים  ,בנוסף להשפעתם השלילית בתחום מחלת הסרטן ,שהאיקוסנואידיםודגש גם מ. חדשיםהדם ה
, טרשת נפוצה, פסוריאסיס ,  Osteoarthritis-פגיעה במפרקים, בעיות בתחום האוטואימוני להרבה
 וגם  מונעת נסיס'יוג'את האנג ביותר  מעכבת באופן יעילהדיאטה,  למזלנו הטוב. ועוד הרבה אסטמה

 בעבודה  לשים לב לניתוח המתמטי .35 ו. 41סימוכין ראה . מזון חיוני לבניית תאי הסרטן, באופן ישיר
 מהקצב שלפני %2נסיס כה גדולה שהוא יורד לפחות מ'יוג'שהפגיעה באנג  המצביע על כך,שלנו

  .))4.10(ו ) 5.10(נוסחאות . 39 סעיף 10-פרק (.הדיאטה
  
  

ם וחצי מדעיים בנושא זה אני ממליץ לכל אחד לחפש בגוגל  לפני שאתחיל בדיונים וספורים מדעיי. 42
Arachidonic acid and cancer001/10אפילו אם נניח שרק ,  אני קבלתי למעלה ממיליון קשורים 

.  קשורים המראים על הקשר הקיים בין חומצת שומן זו ובין הסרטן1,000הרי מדובר ב , מהם רלוונטיים
דלקת , מחלת קרוהן, טרשת נפוצה, אסתמה, אוסטאו ארטריטיס, כעת נסו לחפש קשר לפסוריאסיס

מפרקים ועוד הרבה ותקבלו קשר חד משמעי בין חומצת שומן זו למגוון גדול של מחלות מהן קשות 
 20 יש לה 6- הינה חומצת שומן השייכת לקבוצת השומנים מהסדרה אומגההחומצה הארכידונית. ביותר

,       כאשר הקשר הראשון נמצא בפחמן השישי מצד האומגה, לנטיים קשרים קוו4שבתוכם יש , פחמנים
גוף האדם יודע לייצר אותה ). הכוונה לקשר שנספר מהקרבוקסיל שנמצא בקצה של כל חומצת שומן( 

 למשל מהחומצה הלינולאית שהינה חומצת שומן מחומצות השומן היותר קצרות שבסדרת ה 
חומצות השומן הללו . טיים שהקשר הראשון נמצא בפחמן ה שישי קשרים קוולנ2 פחמנים עם 18בעלת 

לחומצה הארכידונית תוצרי  . המהווים מרכיב עקרי בממברנת התא בגוף האדם, נפוצות בפוספוליפידים
 HETE-5האחד ייצור ה , לוואי שהינם חיוניים להתפתחות סרטן הערמונית וסרטן בכלל בשני מישורים

נסיס והמאפשרים חדירה לסביבה השכנה 'יוג'רים המשתתפים בתהליך האגיצירת כל אותם חומבוהשני 
לכן חשוב ביותר למצוא דרך . אותם חומרים שהינם גורמי הדלקות בגוף האדם, והתפשטות הסרטן בגוף

  .לעכוב אותם גורמים
מתוך החומצה  . lipoxygenase5–   ו Cox-2 , Cox-1בתהליכי ההמרה משתתפים האנזימים 

 מוצרים שונים המפקחים ומכוונים קשת רחבה של תפקודי הגוף ובמיוחד 20ת מופקים יותר מ הארכידוני
על אותם תיפקודים הקשורים בדלקות ובמערכת החיסונית והינם משמשים גם כשליחים במערכת 

נציין שיש עוד שני סוגי שומנים . מהמורכבים בגוף האדם, התהליך מורכב ביותר. העצבים המרכזית
 והמייצרים קו תוצרים המקביל לתוצרי החומצה על אותם האנזימיםבחומצה הארכידונית המתחרים 
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והוא מהווה את המתחרה העיקרי לחומצה , 3 ששייך למשפחת האומגה EPAהאחד זה ה , הארכידונית 
המתחרה השני  שייך . ובשמן פשתן, והוא מצוי בשמן דגים, על השמוש באנזימים הללוהארכידונית 

התוצרים הללו .  EPA הרבה פחות משמעותי מאשר ההואאך , DGLA ונקרא 6ומגה למשפחת הא
אך התוצרים , המשמשים בהמרות המטבוליות של החומצה הארכידונית, מתחרים על אותם האנזימים

 ניתן למצוא 3 לאומגה 6חומר בנושא פעולת הגומלין שבין האומגה . שלהם הרבה פחות מדרבני דלקות
בהתחשב בחיוניות של האנזימים להמרה  . Essential fatty acid interactionsושא בויקיפדיה תחת הנ

ניסיתי למצוא מעכבים של האנזימים הללו והשקעתי , המטבולית של החומצה הארכידונית לתוצריה
.  MK-886 אף פניתי לייצרנית ה, בעבודה המלאהסיפרתישוכפי , הרבה מאמצים בחיפוש מעכבים כאלה

, Loxin-5, תה סיני ירוק, רסברטרול, כורכומין: כגון , ים גם מעכבים צמחיים למיניהםמצאתי שקיימ
. אספירין ועוד, zyflo, סלקוקסיב:   וכמובן תרופות כגון Boswellia Serrataשמיוצר מצמח בשם 

 ,לא מצאתי שזה בלבד יביא לי שינוי משמעותי, בעקבות הניסיון שהיה לי כבר בשימוש בתוספים צמחיים
רק מפני שבקשת זאת , שלא ימהר לספק לך תרופה נגד אסטמה, ואילו תרופות צריך לבקש מהרופא

זה לא להכניס לגוף את חומר הגלם ממנו , שהמעכב הטוב ביותר, הרעיון הפשוט, לפתע צץ במוחי. ממנו
ה באופן  מכאן בניתי דיאטה שנבע.דהיינו להמנע מצריכה של החומצה הארכידונית, מופקים כל החומרים

לצורך ההבנה של תהליך בניית הדיאטה עלינו להכיר עוד . אוטומטי וללא מאמץ מיוחד מדרישות המניעה
  .עובדה נוספת וכמה מושגים

זה לא להכניס לגוף את חומר הגלם ממנו , שהמעכב הטוב ביותר, הרעיון הפשוט, לפתע צץ במוחי
 מכאן בניתי  .HETE-5הארכידונית ושל ה דהיינו להמנע מצריכה של החומצה , מופקים כל החומרים

 לצורך ההבנה של תהליך בניית .טה שנבעה באופן אוטומטי וללא מאמץ מיוחד מדרישות המניעהאדי
  .הדיאטה עלינו להכיר עוד עובדה נוספת וכמה מושגים

  
   HETE-5תפקידו של ה 

  
ני יודע מהו התפקיד  אינ ,HETE-5אף על פי שהתחלתי בכל הנושא בעקבות המאמר על ה .43

 ללכת על המכנה המשותף הרחב ביותר י מה שברור לי שעל.האמיתי של חומר זה בכל תהליך הדיאטה
, ו או מתוצריומרכיבימ מי . -6 המנעות מהוהמכנה המשותף הרחב ביותר היא , של בסיס הדיאטה

מאחר שמעטפת ,  התאברור לחלוטין ששומנים מהווים מרכיב חשוב בביניין? משתתפים בביניין התא
הוא צריך  מתנפח לקראת החלוקה וברור לחלוטין שכשהתא, התא מורכבת משתי שכבות שומניות

שהמנעות  , הינואני יודע בוודאותמה ש ? האם כאן טמון הסוד.הגדיל את שטח המעטפת פי שתייםל
מה . אכהעושים את המל,  וצריכת מעכבים של תוצרי החומצה הארכידונית, צריכת ,מ

היא לא ,  התאורטית לחלוטין שהאנליזה המתמטית, שישנה דיאטה המאשרת, הינה העובדה,שחשוב
 , לאור המאמר,אני משוכנע. היום יום שיש לה בסיס בחיי,  אלא גם תאוריה מציאותית,רק תאוריה יפה
היא אבל החלק העיקרי בדיאטה ובמודל המתמטי , למלחמה בסרטן תורמת HETE-5שההמנעות מה 

 לא המאמרמ?  הוא החומר הזהHETE-5האם ה , והתחלקותמניעת חומר ביניין לתא הסרטני בעת 
י הסרטן באופן "נוצר ע HETE-5מצד שני המאמר טוען שה . ברור שהחומר דרוש לבנית התא הסרטני

 נחוץ HETE-5לכן אם ה ,  כל הזמןמתחלקיםהתאים סרטניים ? ונשאלת השאלה למה, קונסטיטוטיבי
מאחר ובדיאטה אני מונע  גם חומרים  .י הסרטן באופן שוטף"את יצורו ע, הרי שזה מסביר, ינין התאלב

הנושא פתוח למחקר של חוקרים  ו,הרי שזה לא ברור חד משמעית,   איננו מבודדHETE-5וה , נוספים
יאטה  יש בד, שהדיאטה מונעת,הבנייה של התא למרות השאלה על חומר. העובדים ברמה המולקולרית

 HETE-5ה   על כל פנים לאור העובדה שהסרטן מייצר את.נסיס'יוג'אלמנטים נוספים וזה עכוב האנג
ניתוח של תוצאות עבודה זו ושילובן עם תוצאות , מצביע כנראה על צורך שוטף בחומר זה, ללא הרף

אמת הת : לשאלה שלעיל כלהלן יכול לתת לנו תשובה ברמת סבירות גבוההHETE-5העבודה על ה 
 .116 בסעיף .הנתונים למודל המתמטי מצביעה על כך שנמנע חומר ביניין הנחוץ להשלמת התא הסרטני

אלא  הראנו שהמודל המתמטי לא מבחין בין פרוליפרציה לבין אפופטוזיס ,))13.3( עד )13.1(נוסחאות (
מראות  לא בפועלתוצאות ה . שמתבטא ברמת האגרסיביות של הסרטן,רק בהפרש ביניהם

שבא לידי ביטוי בירידת הפרוליפרציה , והדבר מצביע  שלא חל שינוי מידי, שהאגרסיביות יורדת מידית
 לוקח מספר חודשים עד שהאגרסיביות יורדת ועוד מספר .כפי שמראה המחקר, או בעליה באפופטוזיס

 לא על  לא משפיעה על הפרוליפרציה וגםHETE-5כלומר שלילת ה  ,חודשים עד שהיא יורדת עוד פעם
 , מידרדת צריכה לשהיתה, שאם לא כן היינו צריכים לראות ירידה מידית באגרסיביות, האפופטוסיס

 ולכך נתנו הסבר מתמטי והסבר ,האגרסיביות יורדת בשלבים. למינימום האגרסיביות שמאפשר המזון
 מטבוליים של נמנע כאשר הוסיפו תוצרים, )אפופטוזיס(,  במאמר נאמר שהמוות המתוכנת. מלאפיזיקלי
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 דבר כזה בהחלט יקרה על פי המודל המתמטי שלנו , HETE-5  ה החומצה הארכידונית מהסדרה של
בעוד , מחברי המאמר יכולים לתת לזה פרשנות של מניעת אפופטוזיס. אם חומר זה נחוץ לביניין התא

והיא ינה הגיונית ביותר מסקנה זו ה. שזה משהו שונה לחלוטין, שזה מונע מוות בגלל חוסר בחומרי ביניין
מייצר אותו מכיוון שהוא דרוש לו להשלמת בניית כנראה הוא , גם מסבירה מדוע הסרטן מייצר חומר זה

-5הינה שמניעת ה , עובדה נוספת היכולה לתת חיזוק לכיוון הזה. בתהליך ההתחלקותהתא הסרטני 
HETE ר אם חומר זה נחוץ לבניית התא כלומ,עמיד לחסר באנדרוגן משפיעה באותה צורה גם על סרטן, 

       .לאור זאת המנעות ממנו תהווה מרכיב חשוב בדיאטה .סביר שחוסר ממנו יפגע גם בסרטן עמיד
  

  )GL( ועומס גליקמי)GI(אינדקס גליקמי 
  

רבים שמעו על המונח אינדקס גליקמי ורבים משתמשים בטבלאות האינדקס הגליקמי על מנת  .44
זהו מדד המצביע על ? מהו אם כן האינדקס הגליקמי.  רצוי לאכול ואיזה בלתי רצוי איזה מזון  ,להחליט

אם נאכל שני מוצרים . בעקבות אכילתו של מאכל מסוים, בדם) סוכר ענבים(מהירות עליית הגלוקוז 
 יהיה ,הרי זה שיעלה את רמות הגלוקוז בדם יותר מהר, שונים עם אותה כמות פחמימות בכל אחד מהם

האינדקס הגליקמי הוא הדירוג של הפחמימות שבמוצרים השונים בסולם . דקס גליקמי גבוה יותרבעל אינ
מזונות בעלי אינדקס גבוה .  על פי המידה שבה הם מעלים את רמת הסוכר בדם לאחר האכילה0-100מ 

ס לעומתם מזונות בעלי אינדק, מתעכלים ונספגים במהירות וגורמים לעליה מהירה של רמת הסוכר בדם
. נמוך מתעכלים ונספגים לאט יותר וגורמים לעלייה איטית יותר של רמות הסוכר ורמות האינסולין בדם

 נחשב 55 אינדקס גליקמי קטן מ . הוא המקסימום100 אזי 100וקוז כ אם קובעים את האינדקס של הגל
דקס נמוך הוכח שדיאטות בעלות אינ.  מעלה הוא נחשב כגבוה70- נחשב כבינוני ומ56-69, כנמוך

כי זה עוזר לשלוט , כן עוזרת דיאטה כזו לשמור על המשקל, משפרות את רמות הסוכר והשומנים בדם
אולם אנו מתענינים בכך בגלל . וכמובן זה מפחית את רמות האינסולין, על התאבון ולדחות את הרעב

 IGF-1נקרא  כאשר הגוף מפריש אינסולין הוא גם מפריש חומר נוסף ש.הסרטן ולא בגלל הסוכרת
)Insulin-like Growth Factor 1( ,זה הורמון חלבוני טבעי המופרש , או גורם גדילה דמוי אינסולין

והתאוששות שרירים   אצל מבוגרים יש לו השפעה על ריפוי.יש לו חשיבות בגדילה של ילדים, בכבד
כיצד .  והמעי הגסהשד,  ובין סרטן הערמוניתIGF-1במחקרים נמצא קשר חזק בין . שנגרם להם נזק

 מספיק גדול N אנשים כאשר Nלוקחים מדגם של ? נקבע האינדקס הגליקמי של המוצרים השונים
 שאת האינדקס הגליקמי Aמאכילים אותם במנת מזון מסוג , בשביל לתת משמעות סטטיסטית לתוצאות

ים לאורך מודד.  גרם100למשל , כשבכל מנה יש אותה כמות פחממות זמינות, שלו רוצים למדוד
, מציין את רמת הסוכר בדם) y(השעתיים הבאות את רמת הסוכר בדמם ובונים גרף שבו הציר האנכי 

עבור כל  אדם כלומר בונים גרף  שצורתו ,   של המדידה tוהציר האופקי מציין את הזמן 
mוציר הזמן לאחר מכן מוצאים את השטח שבין העקומה ,  שבמדגם )t (,  בתחום שביןt=0   
נסמן את השטח .)  מבחינה מתמטית אנו מוצאים את האינטגרל. ( נמדד בדקותtכאשר  ,  t=120ל

באותה צורה מודדים לכל אחד מהם את השטח תחת העקומה שנוצרת ,  שתחת העקומה ב
  ומחשבים עבור כל אחד את היחס ונסמן את השטח כעת ב , מצריכת כמות זהה של גלוקוז

כפי שהוא מופיע אצל , של המזון שבדקנו, אינדקס הגליקמי הוא ה כאשר  :כלהלן
 שהוא GIעכשין עושים ממוצע של התוצאות של האנשים שבמדגם ומקבלים את .   שבמדגםmהאדם ה 

בניגוד בולט לעובדה  . ובצורה מתמטית,  שנבדקAהאינדקס הגליקמי של המוצר 
 GIהרי למעשה ה , חליט מה לאכול וכמהשלפיהן אנו אמורים לה, GIשאנו מוצאים טבלאות רבות של 

נתון , מפני שאיננו יודעים עבור איזה כמות של המוצר, הוא מושג בלתי ניתן לשימוש בחיי היום יום
 מתייחסים לגודל מנה לא זהה של תפוז ושל בננה או כל מוצר GI המספרים שבטבלת ה. ל"המספר הנ

מנה שונה בכל מוצר ומוצר ומה שהיה זהה זה כמות לקחו גודל , כי כשקבעו את האינדקס הגליקמי, אחר
 שמביא בחשבון את כמות ,GLעומס גליקמי  בשם ,לכן יצרו מושג חדש. הפחממות הזמינות שבמנה

שבהן כמות , הפחממות שבמנה ולפיו ניתן לעשות השוואה על בסיס מנות בעלות משקל שווה
בדרך זאת אנו מביאים בחשבון לא . ה זהההפחמימות הזמינות אינה זהה ומה שחשוב הינו שמשקל המנ

רק את מהירות העכול והספיגה של הפחממות שבמוצר המסוים אלא גם את הכמות של הפחמימות 
 גרם אבטיח יש 100במנה של  , 72לאבטיח אינדקס גליקמי גבוה , נקח לדוגמה אבטיח. שאנו אוכלים

 לצורך ההבנה 726x =4.3 100/ יהיה   גרם פחמימות זמינות ולכן העומס הגליקמי של הפלח6רק כ 
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 GI גרם פחמימות וה 100 גרם גלוקוז יש  100כפי הידוע ב , ל גם לגבי הגלוקוז"נעשה את החשבון הנ
 כעת אנו יכולים  100  והעומס הגליקמי של הסוכר הוא100100x100==GL100/  ונקבל100שלו 

  .כילת אבטיחלראות את ההבדל האמיתי שבין צריכת סוכר ישירות לבין א
בעוד שבהשוואה לפי עומס גליקמי אנו ,  לגלוקוז100 לאבטיח ו 72השוואה לפי אינדקס גליקמי נתנה 

 נחשב כבינוני 20-10,  נחשב כנמוך10-0עומס גליקמי .   וההבדל הינו עצום100 לעומת 4.3מקבלים 
דבר ,  נחשב לעומס נמוך גרם אבטיח עדיין זה200לפי זה אנו רואים שאם נאכל .   נחשב גבוה20מעל 

    .GI ולא ב GLלכן ברור שבקביעת הדיאטה יש להשתמש ב , GIפ ה "זה שונה מהותית מהתוצאות ע
  

   הסוכר מזון מעודד דלקות- מקדם הדלקת של המזונות
 .יש כיום מספיק מחקרים המראים על הקשר ההדוק בין הרבה מאוד מחלות לבין הדלקות בגוף .45

יש . המהווה מרכיב חיוני להתפתחות הסרטן בגוף, נסיס'יוג' של הדלקות לאנגאנו הסברנו את הקשר
הזדקנות , פולימיאלגיה, כאבי פרקים,  כגון אלרגיות, הקשורות לדלקותהרבה דוגמאות למחלות כאלה

, ללא סימני הדלקות הידועים, שבאה לידי ביטוי במחלות, כלל מערכתית מדובר בדלקת. מוקדמת ועוד
הרמה של ?  אז כיצד אפשר לדעת מה מצבנו ללא סימני הדלקת החיצוניים. נפיחותחום ו, אודם

 (CRPהללו הינו חלבון בשם  , אחד הכימיקלים, כימיקלים מסוימים עולה בדם עם העליה ברמת הדלקת
C-reactive protein (עלייה קטנה ב  הרבה רופאים חושבים שגםCRP מגדילה את הסיכונים לחלות 

והכולל  בשנים האחרונות נבנה מאגר נתונים גדול המתבסס על מאות מחקרים שונים. במחלות שונות
 20הערכים מבוססים על ההשפעה של יותר מ .  מזונות מקובלים ונפוצים1500נתונים על למעלה מ 

, האינקס הגליקמי, נוגדי החמצון, המינרלים, הויטמינים, כמות וסוג השומנים הנצרכים: גורמים שונים כמו
שהינו גם פונקציה של ,  )IF(שלו  לכל הרכב מזון שבטבלה נקבע מקדם הדלקת .  מרכיבים נוגדי דלקותו

 .מספר שלילי אומר שהמזון מעודד דלקות ומספר חיובי אומר שהינו אנטי דלקתי. גודל המנה הנצרכת
  .)5 (  ראהcom.self.nutritiondata אתר מעניין עם אוסף ענק של נתונים בנושא המזון הינו

בין החומרים . אשר עוזרים לבריאותנו או מזיקים לה, המזונות שאנו אוכלים מכניסים לגופינו חומרים
לענין זה יש חשיבות רבה . הללו ישנן חומרים מעכבי דלקות ולעומתם יש חומרים מעודדי דלקות

ע עודף סוכר כידו. נסיס'יוג'כולל השפעה מכרעת על פתיחת תהליך האנג, לבריאותנו בהרבה תחומים
אחת , גורם לעליה ברמת האינסולין בדם שיש לו השפעה רבה כל תהליכים שונים בגוף האדם

 השייכת למשפחת (6)18:2ההשפעות הינה הפעלה של אנזימים ההופכים את החומצה הלינוליאית 
 . שמבחינתנו היא אם כל הרע,))1(,)3(,)4(ראה סימוכין  ((6)20:4 לחומצה ארכידונית 6האומגה 

 כל זאת .אשר הופך את האנדרוגן לאסטרוגן) 4( ,)3 (,)2 (האינסולין גם מעודד את פעילות הארומטז
 ניתן למצוא .) 5( ראה  nutritiondata.self.comבאתר האינטרנט  . IGF-1בנוסף למה שאמרנו לגבי ה 

הרכב , רכב תזונתיה, כולל ויטמינים ומינרלים, על מרכיביו השונים, חומר יקר ערך לגבי המזון שלנו
מסתבר שהמזון שהכי . ומקדם הדלקתיות ועוד, העומס הגליקמי, צריכה קלורית לפי המרכיבים, שומנים

להלן טבלה הנותנת לנו מושג כלשהו לגבי תרומתם של מזונות שונים לגבי , מאיץ דלקות הינו הסוכר
  בעקר על מנת להצביע  על  מובאתההטבל.  גרם מוצר100עבור ,  מקדם הדלקתיות והעומס הגליקמי 

ולעומת זאת על התרומה החיובית , חומרת הנזקים הנגרמים לנו מהסוכר ומהקמח הלבן ומוצריו
 ומספר חיובי אומר ,מספר שלילי אומר שהמזון מעודד דלקות: נזכיר שוב. 3לאומגה  לבריאותנו שיש

  .שהינו אנטי דלקתי
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   6.1-טבלה
  

   גרם100עומס  גליקמי ל  רם ג100מקדם הדלקתיות ל  המוצר
  סוכר חום

סוכר לבן                                                                                
שום                                             
בצל                                             

  שמן פשתן          
   נא , ידג סלומון אטלנט

  לחם לבן 
  לחם שחור חיטה מלאה 
  לחם שבולת שועל מלא 

  לחם שיפון קל   
  לחם שחור קל

לחם לבן קל                                  
תפוח עץ                                                                                        

                                                                   תפוז                         
אבטיח                                                                                       

אשכולית                                                                                  
מבושל במים                                                                  , יברוקול

עגבניה                                                                                       
מלפפון עם קליפה                                                                   

מלפפון מקולף                                                                             
אגס                                                                                          

אפרסק                                                            
אשכולית אדומה                                                                         

תאנים                                                                                        
מלון                                             

אננס                                                                                                
ענבים                                                                                      

                         דובדבן מתוק      
                                       

510-  
700- 

3576  
234 

1054  
450  

-338 
-100                                         

102  
-61 
-61                                             
78-  
17-  
5  
5-  
0  

79  
1-  
1  
2  
9-  

14-  
2-  

39-  
3-  

40  
33-  
34-  

68    
100    

16   
3  
0                               
0  

50-33 
17  
21 
13 
13    
18    
3   
4  
4  
2  
3  
2  
1  
1  
2   
3   
3   
6   
2   
4   
6   
5  

אולם , צורת ההכנה וכמות הסיבים, אין להצמד במדויק למספרים כי הרבה תלוי איפה גודל המוצר 
הירקות והפירות  )ראה שמן פשתן ודג סלמון( זה טוב 3אומגה  ,שסוכר זה רער מצביע באופן ברור הדב

הרי שאיננו יכולים להמנע מלאכול כל דבר , מכיון שעלינו לאכול לצורך קיומנו. לחם לבן זה רע טובים
כמות שאנו מה גם שהמספרים תלויים ב, שמקדם הדלקתיות שלו  שלילי או שהעומס הגליקמי שלו גבוה

והטבלה באה לא לצורך . וממאפים העשויים מקמח לבן, אנו בכל זאת ממליצים להמנע מסוכר, אוכלים
אלא על מנת להבהיר את הנזקים לבריאותנו הנובעים מהסוכר ומוצרי הקמח , תכנון מה לאכול ומה לא 

  .הלבן
  

  ומטרותיההדיאטה 
  

 המלאות בפרטים שלא ניתן לזכרם ,לדיאטות עשרות הצעות , או קיבלתי,קראתיבמהלך החיים  .46
בכל עת ובכל , שיאפשרו לנו, לכן החלטתי שמוטב להתרכז בעקרונות פשוטים, וללא הוכחות ליעילותן

 לזכור את מטרת הדיאטה ,הדבר החשוב הינו. לדעת אם מותר לנו לאכול את המוצע לנו או לא, מקום
בדיאטה אנו .  לו את ארוחותיו השונות בכל רגע ורגע ומכאן יוכל כל אחד לבנותואת העקרונות להשגתה

  :רוצים להשיג שתי מטרות
  .החומצה הארכידונית ותוצריהכ להמנע מ"ועילכל סוגיו   מניעת שומן מסוג.א
  .  נסיס'יוג'האטת האנג.ב

תחת תמונה בסיסית של התהליכים הקושרים את שני הנושאים הללו ניתן למצוא בספרות הרפואית  
ים של מפל זה ברמות פרוט שרטוט ניתן למצוא הרבה "הארכידוניתהחומצהההרסני שלהמפל“השם 

  .אולם אנו נסתפק ברמת הפירוט המינימלית הנדרשת לצרכים שלנו, גדולות מאוד
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  17-שרטוט
  

  

  
  

 ,ליכי ההמרה המטבולייםהם אנזימים החיוניים לתהLipoxygenase-5  ו , Cox-1 ,Cox-2נזכיר ש 
 זה , שהדבר החשוב ביותר,המסקנה הברורה הינה .נסיס'יוג'עכוב שלהם יכול לעכב את התפתחות האנג

,  חומרי ביניין חשובים של הסרטןיםמונע: מטרותכמה י כך אנו משיגים  "ע, הקטנת צריכת שומני ה 
לי עזר נוספים הינם המעכבים לאנזימים כ. נסיס'יוג'האנג את יםומעכב   ייצור ה  את יםמעכב

וצריכת מתחרים על , כמו סוכר וצריכת מזון נוגד דלקות, המנעות ממזון מעורר דלקותו, השונים
התרשים הינו פשוט , להלן תרשים זרימה המסביר את תהליך בניית הדיאטה  .כמו האנזימים 

  .שלו לזכור את העקרונות המנחים  ומאוד הגיוני וקל
  
  

   שייכת לסדרת שומני, חומצה ארכידונית                      

 הארכידונית תוצרי החומצה                           

  5-Lipoxygenase     
  

Cox-2                      
  

   , פרוסטציקלינים,פרוסטנגלנדינים      
   .     טרומבוקסנים

  
5-HETE 

     

  ,  מעודד התרבות תאי סרטן
 .ואנטי אפופטוזיס

  , נסיס'יוג'אנג, מעודדים דלקות
  .אסתמה ועוד, הרס מפרקים

        Cox-1  
  

 לויקוטריאנים

, Loxin-5י "מעוכב ע
zyflo וכורכומין  . 

י "מעוכב ע
  ,כורכומין, סלקוקסיב
תה , רסברטרול

 .ירוק

י "מעוכב ע
אדוויל ,  אספירין
 .ודומיהם

 

+ 

            אנזימים
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  18-רטוטש

 
  רשים זרימה של תהליך בניית הדיאטהת

                            

  
      

 המכוונים ישירות לכוון מניעת Nsaidsכמרכיב נוסף של הדיאטה אני צורך מספר תוספים ותרופות 
  ,רסברטרול:  ואפרטם כאן מפורשות17 רטוטשתוצרים אלה מוזכרים ב.  נסיס אך לא רק'יוג'האנג

וידאו המדבר אך . 41בהקשר זה אציין את הסימוכין    ואספירין,סלקוקסיב,  Loxin-5,  תה ירוק,כורכומין
נסיס והכולל רשימה ארוכה של מזונות ותרופות הערוכות לפי גודל תרומתם ללחימה 'יוג'ורק בנושא האנג

  .נסיס'יוג'באנג
      
  :שטות התרשים יש צורך בכמה הסבריםעל אף פ.47

  .שנימ ובסוכר כגורם ,מכריע בדיאטההל מטפל בצריכת השומנים כגורם העיקרי ו"התרשים הנ.א
  .משומן זה ועל כן עלינו להמנע 6החומצה הארכידונית שייכת לקבוצת השומנים אומגה .ב
  . לשמן טוב שנחשבל שמן זיתכול,  בכל סוגי השמנים המוכרים ומופיע הינו שומן נפוץ 6האומגה . ג
  . 6קשה ואף בלתי אפשרי למצוא מזון שאינו מכיל אומגה . ד
 התזונתי של מוצרי המזון לא ניתן למצוא פרוט שומנים לפי השתייכותם לקבוצת אומגה כזו או הרכבב.ה

עבודה שכל השומנים שאנו מוצאים  לפיכך על מנת להקל על בחירת הדיאטה נצא מהנחת, אחרת
 ,לא תהיה זאת טעות גדולה .הארכידונית החומצה  ממנו נוצרת6ות הרגילים הינם מסוג אומגה במזונ

 היא הם של9 האמת שישנם מוצרים שתכולת האומגה . הנו שומן נפוץ ביותר6מאחר והאומגה 
 ולכן 3 אך שומן זה פחות טוב מהאומגה 6פחות גורמת דלקות ונזקים מהאומגה שהינה , הדומיננטית

   .6ונתייחס אליו כמו לאומגה ,  ממנונמנע גם
 על בסיס ,על כן החלטתי, 6הרי אין באפשרותי להמנע מצריכת אומגה . לאור הנחת העבודה שב ה. ו

בדרך זו צריכת ,  ומטה2%הניסיון האישי שלי ושל אישתי להגביל את אחוז השומן במזון הקנוי ל 
  .לקנותם ולצרכם  מוצרים שביכולתנו תהיה מינימלית ועדיין ימצא מגוון עצום של6האומגה 
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, החלטתי להוסיף למזון שמן פשתן , 6מתחרה על האנזימים של אומגה  3לאור העובדה שאומגה  .ז
 10למזון בכל ארוחה כ    הנני מוסיף.אותו ניתן למצוא בבקבוקים כהים אטומים לאור ומוחזקים במקרר

שמן הפשתן  . במהירות רבה  מתחמצן באשר הוא, ואין לחמם שמן זה ואין לבשל או לטגן אית. גרם שומן
פ המחקרים מסוגל הגוף "כאשר ע, 9אומגה  19.2%וכ ,  6 אומגה 17.6%, 3 אומגה 63%מכיל כ 

 3הינו אותו אומגה   EPAכאשר ה, DHA גרם 0.5 וכ EPA גרם 1.2  כ 3 גרם אומגה 5.7להפיק מ 
  .3- כמוסות ביום של סופר אומגה2 םכן אני צורך גל, היוצר תוצרים אנטי דלקתיים ממש

, המוביל  כאשר המוטיב, מצאתי בהרבה ספרים המלצות לחולי סרטן לצרוך אגוזים וגרעינים למיניהם .ח
, על פי הדיאטה שלנו הם אסורים באיסור מוחלטאולם , כ המינרלים החשובים הנמצאים בהם"הינו בד

פקאן ,  שומן44%-לויים קלופים מכילים למעלה מ בוטנים ק.מאחר ואחוז השומן בהם הינו גבוה ביותר
פיסטוק , 46%חמניות , 47%גרעיני דלעת  , 66%אגוז ברזיל  , 62%אלסר , 64%אגוזי מלך  , 72%
את המינרלים והויטמינים שברצוננו לצרוך ניתן להשיג ,  וכך הלאה50%גרעיני אבטיח מקולפים , 46%

  .   גם באמצעות תוספי מזון
, הרי יש להמנע מצריכה ישירה שלו , HETE-5טה הינה הפחתת ה א של הדיהמטרות ואחת מאחר . ט

  .עוף וחלמון הביצה, לכן יש להמנע מצריכת בשר, חומר זה מופיע אך ורק בחי ולא בצומח
יחד עם ,  כמו בשמן הפשתן ולעיתים אף יותר מכך6 ביחס גבוה לעומת האומגה 3בדגים יש אומגה . י

החלטתי , מאחר ונושא זה חשוב ביותר,  גם בדגיםHETE-5המציינים קיומו של מצאתי מאמרים , זאת
 הרי שהוא בכמות HETE-5 כך שגם אם יש בהם, סול וקוד, כמו סטק טונה, לצרוך דגים רזים במיוחד

 שומן ועל כן אני 14%הסלמון שמן יותר כ , ל בסול" שומן וכנ0.8%כ "בטונה יש בסה. מזערית בלבד
 בניגוד .אני רואה חשיבות רבה לאכילת דגים כמקור חשוב לחלבון. תים נדירות ביותראוכל ממנו לעי

בתנאי שאין הם מוכנים , שהינם דלים ביותר בשומן, למחשבה המקובלת אפשר גם לאכול שרימפס
  .בשמן

למזלנו יש הרבה מאד , פירות אפשר לאכול בכמות מוגבלת וכאלה שהינם בעלי עומס גליקמי נמוך.יא
מהפירות הנפוצים . אינך אוכל כמויות גדולות מהם בתנאי ש נפוצים שהינם בעלי עומס גליקמי נמוךפירות

אם נסתכל על העומס הגליקמי , אולם, ענבים,  אננס, המלון, בעלי אינדקס גליקמי גבוה ישנו האבטיח
 אותנו  גרם מהם לא תביא200קיים שגם אכילה של , שלהם נראה שלגבי רוב הפירות הנפוצים בארץ

 20מעל ,  נחשב כבינוני10-20,  נחשב כנמוך0-10נזכיר שעומס גליקמי . לחריגה מעל עומס גליקמי נמוך
ואילו מאותם פירות שמשקל כל , המסקנה הינה  שניתן לאכול ללא בעיה כשני פירות ביום. נחשב גבוה

יש להסתפק , אננס,  מלון,אבטיח: או מאלה שאנו אוכלים פלחים כגון, תאנים, אחד מהם קטן כמו ענבים
     .יש להמנע מאכילת אבוקדו, יש להשתדל להמעיט בענבים או תאנים,  גרם ליום200במקסימום 

  . שומן2% המכיל פחות מ  או חלב0% ויוגורט 1/2%ניתן למצוא ללא בעיות גבינת סקי  .יב
  .ללא הגבלהירקות כל הניתן לאכול את . יג
, וופלים,  עוגות: והמלוחים למיניהם כגון והמאפים המתוקים,ד שוקול, גלידה,מירב המתוקים .יד

 נבהיר שהסיבה . ולפיכך יש להמנע  מהם, מאדהינם בעלי אחוז שומן גבוה, ביסקוויטים וכעכים למיניהם
מהם ניתן למצוא מגוון רחב עם , ניתן לצרוך סוגי סורבט, ת להמנעות איננה הסוכר אלא השומןהעיקרי

   .2% מ אחוזי שומן נמוכים
וכן פסטות  1% שומן ואף פחות מ 2%ניתן כיום למצוא ללא קושי לחמים ופיתות המכילים פחות מ .טו

  .ואיטריות בהתאם
  

  ?  האם הדיאטה שבנינו איננה אשלייה
  

. ופחמימות לשומנים, סוכר, מפני שברור שהגוף יודע להפוך חלבונים, נושא זה חשוב ביותר בעיני  .48
שהרי ברור שאת מקומם ? שאלה האם הקטנת השומנים במזון אכן תעזור למטרתנו לכן טבעי שתעלה ה

הפחממות הן , וברור שנוכח ההמנעות מבשר ומעוף, של השומנים החסרים יתפסו אבות מזון אחרים
? אז אולי איננו משיגים את מטרתנו, אבל עודף פחממות נהפך לשומנים, שתתפוסנה את מקום השומנים

ניתי תפריט מפורט בהתאם לרעיון המרכזי ובדקתי את ההרכב התזונתי של הדיאטה בתחילת הדיאטה ב
  :והתוצאה שקבלתי היתה כלהלן
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  7-טבלה
             

   הקלוריות היומי%   כמות קלוריות יומית  כמות יומית בגרמים  אבות המזון
   20.2               405           45             שומנים   

  20              400           100             חלבון 

  59.8              1200           300             פחמימות  

  100               2005            כ"סה

  
 15 ויחד עם פעילות גופנית ירדתי במהלך של כשנה כ , קלוריות ליום1800בתחילת הדיאטה אכלתי כ 

,  כלומר ברור ממבט מלמעלה. מנים שירדו מאיזור המתנייםירידה זאת היתה ברובה בשו, ג"ק
כאשר , Psa ה   דבר שבא גם לידי ביטוי בהאטה ניכרת בקצב גידול, שהדיאטה השיגה את מטרתה

אולם נשאלת .  חודשים5.1 - מחודש לכPsaהתוצאה בפועל הייתה הארכה ניכרת בזמן הכפלת ה 
 ייתכן  שבחיי היום יום היו סטיות לכאן או לכאן בהחלט? השאלה מה קורה לאחר התייצבות המשקל

מצב כזה ,  בחזרהי קצת יותר ירדתי בקילו או שניים ולאחר שהקפדתיכשבפרק זמן מסוים עלית, במשקל
? הינו טבעי ביותר וכאן עולה השאלה מהו סוג השומן שאנו צוברים בעקבות המרת הסוכרים לשומנים

ברור שאם נשמור על משקל יציב לא ? ללת גם חומצה ארכידונית שבחלקה כו6אולי יש בתוכו גם אומגה 
שהחלק , אך אנו יכולים לפתור את הבעייה בפשטות אם נזכור את מטרות הדיאטה, תהיינה בעיות

: הוא אומר כלהלן) 6(ר ריי פיט "י ד"במאמר שפורסם ע. 6לא לצרוך שומן מסוג אומגה , העיקרי בה הינו
השומן יהיה או רווי או אחד השומנים החד בלתי רוויים  מסדרת , ופך לשומןה) או עמילן ( כאשר סוכר" 

מהאמור .  ממנה ברצוננו להמנע,6נדגיש שאף אחד מהם לא שייך לסדרה אומגה ). .8) (.7 (9-אומגה
עולה גם בבירור שהחלק  ,יותר מכך. ל ומטרותיה הנן ברות ביצוע "לעיל עולה בבירור שהדיאטה הנ

.  ינו ההמנעות משומנים ואם כתוצאה מכך אנו אוכלים יותר פחמימות אזי המחיר כדאיהחשוב בדיאטה ה
  . גרם שמן פשתן 10-  כ,בכל מקרה אני נוהג להוסיף לכל ארוחה
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   שלוב הדיאטה והרפואה המודרנית- 6פרק 
  

אמנם עד . תו כפרק על מנת להצביע על החשיבות שאני מקנה לנושאזהו פרק קצר ואני מגדיר או.49
לא דנתי באמצעי הגילוי השונים ולא בסוגים השונים של , כה לא הזכרתי כלל את הרפואה המודרנית

או שאני מזלזל  בחשיבות של מה , לא מפני שאני חושב שאין זה חשוב, לא עשיתי זאת. הטיפולים
שאם , מפני שחשבתי, קודם, לא עשיתי זאת. ההיפך הוא הנכון, ותשיכולה הרפואה המודרנית לעש

, ולא יוערך כראוי המשקל האמיתי, דברי לא יובנו כראוי, אעשה זאת לפני שאציג את מה שהוצג עד כה
חושבני שעתה הגיע הזמן . ומי שיפגע מכך יהיו החולים, שאני חושב שיש לרופאים ולרפואה המודרנית

אינפורמציה שתאפשר , ש מספיק אינפורמציה על מהותה של העבודה המוצגת פהמאחר וי, לדבר על כך
  .להבין נכונה את מה שאומר

  
ממנו הוא שואב את , הרופא הוא האדם הראשון המבשר לחולה את עובדת היותו חולה סרטן. א

של לאורך כל העבודה בולטת החשיבות . ממנו הוא מקבל המלצות מה לעשות, האינפורמציה הראשונית
, לא משנה מה החולה והרופא יחליטו לעשות בסופו של דבר, התחלת הדיאטה מוקדם ככל האפשר לכן

העשויה להציל את , זה להמליץ בפני החולה על הדיאטה האמורה, הדבר הראשון שהרופא צריך לעשות
"  כך בנוסח בשום פנים ואופן אסור לרופא להמליץ על. חייו ולא יכולה לגרום שום נזק משום כוון לחולה

  הדיאטה ".לא מאמין בזה, אני הרופא": נוסח כזה משדר לחולה" . אם לא יועיל אז לפחות זה לא יזיק
מה מותר ומה אסור , ללא שום קושי, מאחר וברור לחולה, בסופו של דבר קלה לביצוע מבחינה מעשית

 טעימים ולכאורה היא קשה בדיאטה זו מוותרים על כמה מזונות. והוא לא צריך לזכור טבלאות ומספרים
חובתו של הרופא להסביר לחולה היטב את . הקושי אינו גדול מידי, אך מתוך ניסיוני האישי, לביצוע

, ליתוניש לך אפשרות ללכת בדרך הקונבנצי": משהו שצריך להיות בנוסח, האלטרנטיבות העומדות לפניו
על כל תופעות הלווי , יפולים הורמונלייםמתוכם כך וכך שנים עם ט,  שנות חיים3-5ומה שצפוי לך זה 

קשיים בחיק המשפחה , חרדות מפני המוות, הקשים מנשוא, וכך וכך זמן עם טיפולים כימותרפיים, שלהן
בתנאי בריאות נפשית ,  שנות חיים25מה שצפוי לך זה לפחות , אולם אם תלך בדרך המומלצת,  ועוד

  ."והדבר תלוי אך ורק בך, לחצים ופחדים בקרב המשפחהללא , ללא חרדות מפני המוות, וגופנית טובים
  
ולא תמיד הם נותנים לחולה את מלוא , לרוב הרופאים קשה לבשר לחולה את הבשורה המרה. ב

הריכוך נעשה בדרך כלל . והם מנסים לרכך את הבשורה הקשה,האינפורמציה על מחלתו ועל הצפוי לו 
תים קרובות החולה יוצא מבלי שהוא מרגיש באמת את ולעי, על ידי כך שלא אומרים את מלוא האמת

כדוגמא אקח . שלעיתים הוא לא יסולא בפז, ועד שהוא מבין זאת עובר הרבה מאוד זמן, חומרת מצבו
אולם רק אחרי כשנתיים וחצי נודע לי שטיפול הורמונלי לא , שנתנו לי טיפול הורמונלי במשך שנה, אותי

וללא כל , יכול הרופא להסביר לחולה ללא חשש, ובה של הדיאטהעם שיל. יכול לרפא סרטן ערמונית
  .מאחר והוא נותן לו תקווה באמצעות הדיאטה, את המצב האמיתי ללא הדיאטה, עכבות

  
, בשום פנים ואופן אין לתת לחולה את ההרגשה שהוא יכול להסתפק בדיאטה מאחר והדבר איננו נכון. ג

אנו מסבירים . אה המודרנית על כל הכלים העומדים לרשותההשילוב הנכון הוא הדיאטה יחד עם הרפו
,  וחבל Q-Pברור לי שהרופא לא יוכל להמליץ על ה , מצב של שלוב בין דיאטה לפיטואסטרוגן, בעבודה 

בנוסף לכך ישנן , אבל בהחלט הוא יוכל להמליץ על קסודקס ולא להמליץ על סופרפקט או זולדקס 
 , לאחר ניתוח רדיקלי, כדוגמה ניקח את המצב שבו חולה. ת עצומהפעולות שיש להם תרומה סינרגטי
היתה , ונניח שבמשך הזמן, Psaושמר על רמה נמוכה של ,  שנים10נקט בדיאטה לאורך שנים נאמר 

נניח אפילו שההקרנות לא יצליחו לרסן את , חזרה מקומית של הסרטן ובשלב זה הוא מבצע הקרנות
הרי שזה , ו בצורה ניכרת בכלי הדם המובילים את המזון אל הסרטןאולם אם ההקרנות יפגע, המחלה

 שנים 10בעוד שההקרנה לבד לא היתה נותנת לו את אותם ,  שנים10יכול להחזיר את החולה אחורה 
כלומר התרומה המשולבת .  חודשים8ולדוגמה במקרה שלי ההקרנות לבד היו תורמות לי לכל היותר כ 

הרופא מייעץ . ואי נותנת יותר מאשר הסכום של פעולותיהן הנפרדותשל הדיאטה ושל הטיפול הרפ
על אמצעי הטיפול הכירורגיים הקיימים המאפשרים התחלת , לחולה על אמצעי הגילוי והבדיקה הקיימים

אם , ישנן פעולות כירורגיות שנעשות ויכולות להעשות גם אחרי הקרנות. הדיאטה ממצב טוב בהרבה
, לחולה הפניות לבדיקות הרופא הוא זה הנותן. HIFUאו , גון טיפול קריאופטיכ, ההקרנות לא מצליחות

הרופא הוא זה העוקב אחר החולה , המאפשרות לו לעקוב אחר מצבו ולדעת כיצד עשייתו מתקדמת
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ללא בדיקות ,  אחת לחודשPsaבעבודה זו נוכחתי בחשיבות הרבה שיש לביצוע בדיקות . ובודק את מצבו
  .ולא הייתי יכול לבצע שום חישוב ראוי, ול לדעת מה מצביאלה לא הייתי יכ

  
, ושילובה כחלק מסטנדרט מחייב, שללא הכרה של הרפואה הקונבנציונלית בעבודה זו, לסיכום אומר.  ד

אין סיכויים רבים שהגילויים החשובים הנמצאים בעבודה זו יגיעו אל , וכחלק עיקרי של הנוהל הרפואי
ימנע , הטיפולים הקיימיםמ הנובע,  מיותרוגם ימנעו מהם סבל, מוות טרם זמןויצילו אותם מ, החולים

אציין שאני מרגיש צער עמוק כל פעם שאני . ופחדים מפני המוות , מהם וממשפחתם הוצאות מיותרות
          ."מתועוד אדם שלא היה צריך למות "ואומר לעצמי , שומע על מישהו  שמת מסרטן
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  נוסחת החסם העליון המורחב- 7פרק 
  

) 7.0(                                                                 ראינו    )3.22(בנוסחה   .50
 אם נניח .לית היכולה להבנות ביחידת זמןמ הוא גורם המבטא את כמות תאי הסרטן המכסיSכאשר 
 הרי כמות המזון המסופקת , כל עוד אין אנו משתמשים בהורמונים,נסיס'יוג'אנגל תהליך רציף ששקיים 

  )7.0.1   (                                       לכן ניתן לרשום  ,לכת וגדלהוביחידת זמן ה
. t זוהי כמות תאי הסרטן המכסימלית היכולה להבנות ביחידת זמן כפונקציה של הזמן S(t)כאשר 

 להנחה זו יש בסיס .באחוז קבוע ביחידת זמן כלומר עולה אקספוננציאליתגדל S(t) ינה ש ההנחתנו 
) 7.0.1( ונוסחה N(t)דומה להגדרה של הנגזרת של     S(t)על פי הגדרתה המילולית:  כלהלןהגיוני

 עולה אקספוננציאלית וכך גם N(t)אנו יודעים שבמצב שיווי משקל , מראה זאת גם בצורה המתמטית
 S הינו אותו Sכאשר (  אם נסמן .9בהרחבה בפרק  בנושא זה ניםאנו ד .גזרת שלההנ

    לרשום נוכל )שמצאנו בעבר

                                                                                                 )   7.1(  

  )7.2  (                נוציא אינטגרל ונקבל

  )7.3  (                                                                       או    

  )7.4  (                                                      ונקבל     נציב 
 הן הנוסחאות החשובות לצורך , והיא יחד עם נוסחת הפיטואסטרוגן,זוהי נוסחת החסם העליון המורחב

 צד ימין י זה שנכפיל את"כשוויון ע) 7.4( אנו יכולים להציג את נוסחה  .חלת החיים הצפויההערכת תו
לא ) 7.4( ימין של אחרת צד  לחלוטין ש ברור  m ונבצע נתוח רגישות על mבגורם שנסמן בתור 

 שמצאנו עבור שתי התקופות הראשונות Sבהתבסס על שני הערכים הממוצעים של . היה חסם
בידיעה שבתחילת הדיאטה הוא היה אף נמוך  0.005שרירותית כ  Sת  נקבע א0.0054 ו 0.00492

שם   )4.0.1 (נוסחהמצאנו ב  את  . ובידיעה שבכך אנו פועלים לרעת החישובים של אריכות הימים, מזה
  קבלנו

                                  
כלומר , מהחסם הליניארי 45%ינו בערך מצאנו שבשנה הראשונה התקדם הסרטן בקצב שה .31בסעיף 

  m כאשר נעביר את  ו  m אנו נבצע ניתוח רגישות לגבי הפרמטרים m=0.45בשנה הראשונה היה 
.  50% ב וכן נבדוק את התוצאות כאשר אנו מגדילים את m=1דרך מספר ערכים עד הערך המכסימלי 

   .בתחילת הדיאטה, כפי שהוא נמדד בפועל ,Psa  הוא הערך של הN(0)ערכו של 
  

                 : את השיוויון הבא) 7.4(במקום האישוויון  אנו מקבלים mהפרמטר כתוצאה מהכנסת  .51

                                                                               )7.6(  
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  19-שרטוט

  
  

 הנמצאות על הגרפים , הנקודות האדומות4דינטות של  טבלה עם הקואור,שרטוטאנו רואים בתוך ה
 ופרושו שעל פי גרף זה נקבל כחולנמצאת על הגרף ה) 1888 , 8.04(הנקודה הראשונה , השונים

p=8.04, והמשכה מצאנו ) 4.1.2(ראה נוסחה . 35ובסעיף ,  חודשים62.1שזה ,  יום1888 לאחר
. תוצאה דומה מאד  שתי שיטות החישוב נתנו לנו כלומר חודש 63כעבור  ,p=8.04קבלנו ש שבמועד זה

נמצאת גם היא על הגרף ) 7242 , 200.05(הנקודה ,  שבטבלה לעילשניהה אם נסתכל על הנקודה
כפי שמצאנו   239.5לעומת  חודש 238.2 יום שזה 7242 לאחר  p=200.05 ופרושו שנקבל כחולה

 בשתי  דומהכלומר גם פה קבלנו את תוצאה, כה לאורך תקופה כה ארוים פעוטיםהבדל) 4.4.1: (בנוסחה
  .שיטות החישוב

 והנתונים שלו הם אלה שהשתמשנו בהם החסם המכסימלי הוא הגרף שחושב על פי  כחולהגרף 
  .בחישובים הקודמים

ול סגה של החסם העליון ואילו הגרף 50% נבנה על ההנחה שהגידול הממוצע יהיה לפי הגרף הירוק
 מהחסם כפי שמצאנו במציאות 45% לפי  יהיה לאורך כל התקופה גידול הממוצע על פי ההנחה שהנבנה

 6-טבלהשכל המסקנות שהגענו אליהן ורכזנו באנו רואים . ).31 וסעיף 13-שרטוטראה (בשנה הראשונה 
של  נשאלת השאלה למה לקחת בכלל נתון קיצוני .הגענו אליהן מחדש בדרך החישוב שפה 39סעיף 
m=1כשנו היה בזמן שמה שפג  m=0.45  ?  הסיבה הינה פשוטה ההוכחה כיצד מתפתח הפרמטרm 

בצורה מדויקת במשך השנים איננה פשוטה ומכיון שקבלנו תוצאות מצוינות גם תחת ההנחה הקשה 
 שבסופו של 9אנו הוכחנו בפרק . והנושא פתוח למי שירצה להכנס לכך, ביותר לא ראינו צורך להכנס לכך

 יחד עם זאת ההנחה שקצב הגידול החודשי יהיה שווה לחסם  m=1עים לערך ינו מגדבר בטווח הארוך א
הוא גדל ,  מאחר שהוכח שבשנים הראשונות לפחות,מתא בוודאות מוגזיהעליון לאורך כל התקופה ה

פשהו בין י האמיתי נע אלכן אנו יכולים לאמר בוודאות שהגרף. הרבה יותר נמוך מאשר המקסימוםבקצב 
על כל פנים העובדה שבחלק מהזמן הסרטן מתקדם פחות מהחסם .  לגרף הכחולהגרף הסגול

 שלאחר שנה 1- אנו רואים מתוך טבלה.אומרת שאורך החיים הצפוי גבוה ממה שמצאנו, המקסימלי
  p=0.47שהיינו מגיעים עליו ל  אם נעשה חישוב על פי הגרף הכחול נקבל  p=0.47עמדנו בפועל על 

 חודש כלומר אנו רואים 6.65 יום יותר שזה כ 202במציאות עשינו זאת ב  יום בעוד ש165לאחר 
לנו את משקלה  עובדה זו מבהירה,  חודשים6.6שאריכות הימים האמיתית הינה לפחות גבוהה בעוד 

 היה Psa אם ה13-שרטוט  על בסיס ,הגדול של עובדת קיום נוסחת החסם הממוצע בשנים הראשונות
בתום  1.2  היה מגיע לp נניח שלכן אם   p=0.9הרי היה , קצב כמו בראשונהעולה בשנה השניה באותו 
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 יום 416חישוב על פי הגרף הכחול אומר שהיינו מגיעים לכך לאחר . השנה השניה הרי זו הגזמה לרעה
 יום שזה 314כלומר היינו מרוויחים כאן כ , בעוד שבפועל צפוי שהיינו מגיעים לכך אחרי למעלה משנתיים

 בגלל  לאריכות הימים  עוד שנהמינימום לפחותמראה שאנו יכולים להוסיף הדבר .   חודש10.32בערך 
אך אין לצפות שזה יהיה  , שנה4.1עולה שההפרש המכסימלי יכול להגיע לכ  20-שרטוטמ .נושא זה
הגרף האמיתי יתחיל בנקודת ההתחלה של כל הגרפים ויסתיים איפשהו בין הגרף הסגול , במציאות

 של התוצאות בניתי גרף שבו מינימליתלצורך הערכה  . כאשר סביר שהוא יתקרב יותר לכחול,וללכח
 בשנה ,m=0.6בשנה השנייה לפי , כפי שהיה בפועל  m=0.45העליה בשנה הראשונה היא לפי 

   שרטוט  להלן ה,m=1 ומסוף השנה השלישית ואילך m=0.8השלישית לפי 
  

  20 – שרטוט:

  
 20.74        יום שזה7571 אחרי  p=200הגרף שרובו חום ואנו רואים שהוא מגיע להגרף המעורב הינו 

  .  יום לעומת החסם העליון329תוספת של שנה ו
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   : הבא המציג את התוצאותשרטוטהו, לשינויים ב בוצע ניתוח רגישות של התוצאות .52
  

  21 - שרטוט


  
ולידם הגרפים המקווקוים  , 19-שרטוטפים המקוריים כמופיע ב  זה אנו רואים את הגרפים הרצישרטוטב

הכחול  , 50% -ב      של כלי הדם המזינים היומיהנותנים את התוצאות כאשר הגדלנו את קצב הגידול
אנו רואים את , שרטוטבטבלה שבצד שמאל למטה  ב. המקווקו מתאים לכחול הרציף וכך הלאה

ואנו רואים שבמקרה הקיצוני ,  הגרפים השונים עם הקו הקואורדינטות של נקודות החיתוך של
אנו מגיעים ללא שמוש ,  לעומת מה שמצאנו בפועל 50% גדול בוגם   , ביותר שהנחנו לגבין 

  .  שנים 14.63 יום שזה 5340בהורמונים ל 
  :להלן טבלה המרכזת את התוצאות

  8-טבלה


                                    
  

  1.5X 



  

  
. 37פ החישוב בסעיף " שע, קיימת גם תרומה של הטיפול לסירוגין.נשים לב שאלה הן התוצאות בשנים

הכחול המקווקו על מנת לחשב את תרומת הטיפול אנו נעזר בפונקצית הגרף .  חודשים43.5תרם עוד 
כשבכל ,  טיפולים בני חודשיים כל אחד12אנו יודעים שאנו יכולים לעשות לפחות  . )Q-P (    ההורמונלי 

 פרק הזמן שבו ימשך ,p=8.04   לכ ממשיכים ללא הורמונים שוב" ואחp=2.04ל     טיפול אנו יורדים
,  יום4190ימשך ש זמן p=8.04+12x6=80.04ל  ל פי הגרף נגיעתהליך זה הוא הזמן שיעבור עד שע

 שזה אקווילנטי 200 ל 8.04לאחר מכן אנו צריכים לבדוק כמה זמן תמשך העלייה ללא הורמונים מ 
  Psaשים זאת כי צמיחת הואנו ע ( p=80.04+191.96=272 לp=80.04ל מ "לעלייה על פני הגרף הנ

כ "ואנו מקבלים שסה) ם הימים הראשוני4190לי הדם במשך ה צמיחת כ  בעקבות,כעת יותר מהירה
 לפחות ל שנה ובצרוף השנתיים של הטיפול ההורמונלי אנו מגיעים 15.68כ   יום כלומר5722עוברים 
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  בחשבון שטיפול לא הבאנו.  חודש שזו התרומה של הטיפול ההורמונלי37שזה תוספת של כ 
התוצאות הן מרשימות ביותר על אף כל   .וסיף זמן נכבד נוסףכימותרפי בצרוף הדיאטה יכולים לה

 37 להלן טבלה המביאה בחשבון תוספת של .ההנחות הקשות שאנו מניחים תמיד לרעת החישובים
  , לעומת מה שמצאנו בפועל50% גדול בהמקרה בו  כתרומת הטיפול ההורמונלי עבורבלבד  חודש

 חודש על אנו צריכים להביא בחשבון תוספת של כ. בפועל שמצאנו  חודש עבור ה 43.5ותוספת של 
  . 51כמוסבר בסוף סעיף ,  לא עולה על פי החסם העליוןPsa-בסיס העובדה שבשנים הראשונות ה

  
  8.1-טבלה

  
  כולל תרומת טיפול הורמונלי אינטרמיטנטי-נסיס'יוג'ניתוח רגישות לגבי רמת האנג–אריכות ימים בשנים 


  , m=1 


X ,m=1                                     
  

שניםשנים

       חישוב ללא טיפול הורמונלי
 תרומת טפול הורמונלי

עליה לא לפי החסם של תרומה 
בשנים ראשונות

0.90  

  *       םכ אריכות ימים בשני"סה
  

   ?מבין התוצאות הללו, מהן התוצאות הסבירות ביותר.53
גם הנמוכה שבהן היא מהפכנית , כל תוצאה, ברור שמבחינת משקלה וחשיבותה של העבודה הזו .א

מצביעה וגם התוצאה הנמוכה ביותר , בצורה לא רגילה לעומת הפרוגנוזות העכשוויות של אריכות הימים
  .ברצוני להראות ולנמק מהי התוצאה הסבירה בעיני, עם זאת. של עבודה זויבותה על חש

ההיגיון אומר שחייב להיות קשר בין רמת האגרסיביות וקצב הגידול של כלי הדם המזינים ואכן נמצא  .ב
נין החומר שמפריש הסרטן והגורם 'יוג'המצביע על כך שהאנג, פרוט בהמשך קשר כזה עליו אדבר ביתר

י חדירה לתוך התא ויצירת " עגורם ישירות לפרוליפרציה של הסרטן ,לצמיחת כלי הדם המזינים
  שהינויוסטטין שגם אותו מפריש הסרטן'שהאנג, מצד שני קיימת גם עובדה נוספת. ההשפעה הרצויה לו

 ידוע לנו .).38. 37. 36 סימוכין (פופטוזיסלאגם גורם , הגורם להאטת הצמיחה של כלי הדם המזינים
 שהסרטן מוריד ,וגם תאורטית,  אחריהם2 לפני ההקרנות ו 2,  שנמדדו שלבים4 נו לפחות בחכבר והוכ

מסתבר .  במגמה לאפשר המשך צמיחה שלו והוא עושה זאת באופן מידי ומהיראת האגרסיביות שלו
, ט על רמת האגרסיביות שלוושליכול לבעזרתם הסרטן נין הם שני חומרים ש'יוג'יוסטטין והאנג'שהאנג

נין הרי שבו זמנית הוא גורם להקטנת 'יוג'אם לצורך הורדת רמת האגרסיביות הוא יפריש פחות אנג
יוסטטין הרי שהוא גורם 'או אם לחילופין או במקביל הוא מגדיל את הפרשת האנג, צמיחת כלי הדם

מכיוון שהסרטן . אך בו זמנית גם מונע את צמיחת כלי הדםלאפופטוזיס דבר שמוריד את האגרסיביות 
לכן ניתוח הרגישות לפיו .  סביר שקצב הגידול של כלי הדם המזינים ילך ויקטן עם הזמן,מוריד אגרסיביות

 מסתבר שהתוצאה צריכה להיות . איננו רלוונטי וכפי הנראה היינו צריכים להקטין את הגדלנו את 
איננו יודעים באמת מהו .  העמודה בה  ,  העמודה השנייהאפילו יותר טובה מאשר

יוסטטין 'גם אם יסתבר שאין קשר בין האנגאולם , האמצעי שבעזרתו מוריד הסרטן את האגרסיביות
 עדיין ההיגיון אומר שצריך להיות קשר בין ירידת אגרסיביות וירידת ,נין לירידת האגרסיביות'יוג'והאנג

   . הדםקצב צמיחת כלי

 שבו הסרטן וכלי )  אדבר בהמשך כך גם על (,מאחר ובסופו של דבר הסרטן מגיע למצב שווי משקל. ג
, ברמה הרבה יותר נמוכה מרמת האגרסיביות ההתחלתית אך,הדם המזינים צומחים באותו הקצב

לנו תופעת הרי שלא תהיה , ו מתאים בדיוק לקצב הגידול שללסרטןקצב גידול המזון המסופק מכיוון שו
 והוא יתקיים m=1מסוים יתקיים לכן בשלב ,  כפי שהייתה בשלבים הראשונים,י אסימפטוטה" ע,העצירה

הבאנו בחשבון תוספת לכן .  הוא לא יתקיים לאורך כל התקופה,שברור לנואבל כפי , מאותו רגע ואילך
 המסומנות ב ננו היא זולכן התוצאה הסבירה בעי .51של שנה לאריכות הימים על בסיס החישוב בסעיף 



 65

 ות וזאת מבלי להביא בחשבון את ההער . וזאת ללא טיפול כימותרפי  שנה42כלומר משהו בסביבות * 
  . שנים6שלהערכתי נותנות לנו שולי בטחון של עוד כ ', ה', ג', ב. 38בסעיף 
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  QUERCETIN  PLUS -השפעת ה—8פרק 

  מוניתנוגע לחולי סרטן ער
  מבוא

  
כעת נעבור לטפל , אי.אס.כלומר בשלב בו גדל הפי, עד כה טיפלנו בחלק הארוך של שיני המסור .54

אי במהירות תוך פרק זמן .אס.בשלב הקצר של שיני המסור השלב בו אנחנו צריכים להוריד את רמת הפי
-PCחיפושי נתקלתי ב במהלך . הנושא שעורר בי את התקווה הגדולה היה נושא הפיטואסטרוגנים. קצר

SPESה.  שעורר בי תקוות רבותPC-SPES  צמחים שונים וקורט מינרלים8 היה קומבינציה של תוצרי  ,
 , Prostate Cancer מייצג את ראשי התיבות של PC. אבץ ונחושת, קלציום, מגנזיום, סלניום:  כגון

ק האמריקאי בליווי אזהרה מה  הוא הוצא מהשו2002' בפבר.  בא מהמילה תקווה בלטיניתSPESואילו 
FDAחומרים הדורשים מרשם רופא3וזאת בעקבות העובדה שהתגלו בהרכבו ,  שלא להשתמש במוצר :  

Warfarin (an anticoagulant), Diethylstilbesterol (DES, an estrogen-like hormone) and 
Indomethacin,( an anti-inflammatory drug). 

כולל ,  היה מאוד יעיל בטיפול בחולי סרטן הערמוניתPC-SPESיסודיים מצאו שה ים כמה מחקרים קלינ
מחקרים .  ובכווץ הגידולPsaה  דבר שבא לידי ביטוי בהורדת. במקרים בהם היה הסרטן עמיד לאנדרוגן

על ,  נעשו עוד לפני שנודע שיש בעיות זיהום בתהליך הייצורDES לבין ה  PC-SPESהשוואתיים בין ה 
והתברר ,  וכן גורמים נוספיםDESבהמשך התברר שחלק מהגלולות הצמחיות שבניסוי כללו אף  ש

והחולים , גידולה ובעכוב המשך התקדמות Psaשהגלולה הצמחית היתה יותר יעילה בהורדת ה 
הסתבר שחלק מהמרכיבים הצמחיים פעלו . שהשתמשו בו היו בסיכון נמוך יותר להווצרות קרישי דם

על כל פנים לאחר שהייצור . וחושבים שחלק מהמרכיבים חזקו את המערכת החיסונית, כפיטואסטרוגנים
בסופו של דבר  שהחליף , ופרוסטסול PC-PLUS:אחרים כמו, התפרסמו הרכבים צמחיים, שלו הופסק

כולל , חומר זה מיוצר במקסיקו וניתן להזמינו באינטרנט.  QUERCETINE  PLUSשם ונקרא כיום 
אבל לא הצלחתי למצוא תשובה , ים על התוצרים השוניםבקראתי מאמרים ר. ם בעיותללא שו, ב"בארה

לא יהפוך את הסרטן , ן אחר או טיפול בפיטואסטרוג, Q-Pהאם  טפול בעזרת,  משמעית ברורהחד
תוצאות הטיפול היו מדהימות . החלטתי לנסות חומר זה והזמנתיו, אף על פי כן. להיות עמיד לאנדרוגן

תופעות הלוואי היו ,  תוך עוד חודש0.00 יום ול 18 תוך 0.01ל   0.2756 ירד מ Psa ה, מבחינתי
 במיוחד לאור העובדה שבדיקות הורמונליות מקיפות, אולם החששות משימוש ארוך קננו בי, מינוריות

מתחת לסף "לדוגמא בדיקת הטסטוסטרון היתה  , הצביעו על מצב של סירוס כמעט מוחלטשעשיתי 
מאחר . הגורם למחסור חמור בטסטוסטרון, היה ברור לחלוטין שיש פה טיפול הורמונלי". הגילוי

שלסרטן לא איכפת מה הגורם למחסור בטסטוסטרון ואם יש לו דרך להתגבר על כך הוא , שחשבתי
, מאחר והמצב לא היה ברור לי .אלא אם כן אותו החומר מפריע גם לדרכו החדשה של הסרטן, יתגבר

לא יכולתי להמשיך ולנסות זאת על עצמי ובסופו של דבר להפוך את הסרטן .  קייםהרי שהחשש היה
שמאריך את חיי החולה במספר חודשים , מגיע הטפול הכימותרפילאחר שהסרטן הופך לעמיד . לעמיד

  .Q-P חודשים הפסקתי להשתמש ב 4לאחר ,  לפיכך,ספורים בלבד והמוות הצפוי הינו מהיר למדי
אני בספק רב שאכן את הפעולה עושה ,  שנים עם הגלולה הזאת4רוב ל לאחר הכרות של ק

, האמת היא שזה לא מטריד אתי.  שהינו אסטרוגן מלאכותיDESאו שיש פה תוספת של , הפיטואסטרוגן
ואני יוצא מתוך הנחה שזה אכן כך ולכן , נוכח התוצאות שאני מקבל ונוכח העדויות של משתמשים אחרים

חלק מהספקות .  DESירין  על מנת להמעיט בהשפעות השליליות של שמוש באני משתמש גם באספ
שלי נובעות מהעובדה שלא מצאתי שום חומר אחר שטוענים שהוא פיטואסטרוגן שיש לו השפעה חזקה 

וכך גם בהמשך  Q-Pהשתמשתי לאורך כל העבודה במונח פיטואסטרוגן כאשר התכוונתי ל . ומהירה כזו
  .טוח בזהאף על פי שכבר איני ב

  
  .י הפיטואסטרוגן" ע, Psaהטענת המיסוך של 

 
 המוצגות תוך כדי , הסמן מדידתולכן תוצאות. אי.אס.פי-קיימת טענה שהפיטואסטרוגן ממסך את ה.55

שעובדה זו ואכן הוכח חד משמעית  ,נונושא זה נבדק על ידי.  אינן מצביעות על מצבו של הסרטן,צריכתו
ניתן  לא ).נתן בהמשךיהוכחת עובדה זאת ת(, גבוהה ביותר של התוצאותוקיימת מידת מיסוך  ,נכונה

 לא ,מאחר ומדידות אלה, הנמדדות לאחר לקיחת הפיטואסטרוגן. אי.אס.לסמוך כלל על תוצאות הפי
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פירוש , אין פרוש הדבר שהמוצר אינו טוב ואין הוא עושה את תפקידו. מייצגות כלל את מצבו של הגידול
שיוכלו ,  ולנסח תוצאות אלה במונחים מתמטיים, קושי רב לכמת את תוצאות פעולתושקיים, הדבר הינו

אולם מעבר לעיניין , כמובן שזה חסרון רציני.  שלא ניתן היה לחזותן אחרת,להוביל למסקנות נוספות
בכדי . יש חסרון עצום נוסף הנובע מאי ידיעתם של המשתמשים במוצר על עובדה זו, החישוב הכמותי

שמחליטים על מינון , של המישתמשים במוצר.) 24(חסרון זה יש לקרוא את עדויותיהם הנלהבות להבין 
דבר היכול לגרום נזק , תוך מחשבה שזו הרמה האמיתית, ברמה מסוימת. אי.אס.ושומרים על הפי מסוים
ינו עושה ושא, אינו מוכיח שהמוצר אינו טוב, קיומו של חסרון זה. מבלי שהוא אפילו מודע לבעיה, לאדם

הרי כל הנתונים של תוצאות ? אך איך נוכיח זאת, ההיפך הוא הנכון, את אשר הוא אמור לעשות
ואיזה מסקנה אנו , 0התוצאה שאנו מקבלים היא , תוך פרק זמן קצר, יותר מכך, לא נכונות. אי.אס.הפי

סר בנתונים על על אף החו, נשתדל לעשות זאת? שאינם באמת אפסים, יכולים להוציא מרצף של אפסים
עשוי להתברר לנו שלעובדת המיסוך יש יתרון , יותר מכך. בזמן לקיחת המוצר. אי.אס.התפתחות הפי

שיכול להביא חמהפכה בטיפול בסרטן , והוא ראוי למחקר רציני, שאין מי שמודע לו כיום, אדיר
  .הערמונית

  
  ? מקטין את סרטן  הערמונית וכיצדP -Qהאם ה

  
החלטתי לבדוק האם מדובר בטיפול , ראשונות של השמוש במוצר הדהימו אותימאחר והתוצאות ה.56

  :להלן מספר נתונים: לפיכך בצעתי בדיקות הורמונליות ובמיוחד בדיקת טסטוסטרון, הורמונלי
  . חודשים4כ כ "סה      23.04.2009       :  סיום       P-Q  :   27.12.2008ת התחלת לקיח. א
  )מחושב( Psa   :      11.12.2008      .210=p      26.12.2008      .280=pהתפתחות ה . ב

                                       14.01.2009      p=0.01      15.02.2009      p=0.00  
                                       15.03.2009      p=0.00      23.04.2009      p=0.00סיום לקיחה    

  .מפה ואילך התפתחות ללא הורמונים כמופיע בטבלאות הקודמות                                 
  
         T=12.8          15.02.2009 T=1.1   12.10.2008    :   בדיקות טסטוסטרון. ג

                                     23.04.2009     T=0.00     )זיהוימתחת לסף ה: הנתון הרשמי(   
                                     31.05.2009   T=14.8      

    
את סרטן לשאלה האם הפיטואסטרוגן מקטין הנקודות החשובה לנו כרגע היא המענה : נקודות לציון. ד

מהנתונים ?  ואם הוא מקטין אותו אזי למה? לכן אינו משמעותיוממוסך . אי.אס.או רק מציג פי, הערמונית
 ,T=11. ברור שהחומר השפיע על הורדה מהירה ביותר של הטסטוסטרון ובתוך כחודש וחצי הוא הגיע ל

 הראתה על סרוס , ואילו הבדיקה שנעשתה בתום התקופה8.4כאשר הגבול התחתון של הנורמה הוא 
 עליה ארחיב את, נקודה נוספת.  Suprefactדבר שלא הושג גם אחרי שמוש של יותר משנה ב, מוחלט

 היא העליה המהירה בחזרה של הטסטוסטרון המהווה יתרון חשוב ביותר לשמוש, הדבור בעתיד
אך אין הוא כזה ואגע בכך כאשר , דבר הנשמע אולי כאבסורד , בפיטואסטרוגן לעומת תרופות אחרות

  .אגיע להשוואה בין התרופות השונות
  

פי שהטיפולים ההורמונליים האחרים כ,  משפיע על הקטנת הגידולP -Qהמסקנה הברורה הינה שאכן ה
וכמעט  ,והוא עושה זאת אפילו בצורה יותר יעילה, י הקטנת ייצור הטסטוסטורון"דהיינו ע, עושים זאת

י כך שמולקולות הפיטואסטרוגן הדומות למולוקולות "הדבר מתבצע ע. ללא תופעות לוואי חיצוניות
ון שהמוח לא מסוגל להבחין בין האסטרוגן ומכי, תופשות את הרצפטורים של האסטרוגן, האסטרוגן

י טפול בפיטואסטרוגן "שמעתי טענות שעקראתי ו. הגוף מפסיק לייצר את הטסטוסטרון, לטסטוסטרון
בעוד שההיגיון אמר שאת הסרטן לא מעניין החומר שמעכב את , הסרטן לא יכול להפוך עמיד לאנדרוגן

 ועל כן צפוי שגם במקרה זה הסרטן יהפוך להיות ,ומה שחשוב הוא שמונעים אותו ממנו, הטסטוסטרון
על מנת להרחיק את , ולכן נחוץ להשתמש במינימום הדרוש וביעילות המירבית בחומר, עמיד לטפול

  Q-Pאני אומר זאת אפילו שאני חושב שיש נקודה חשובה ביותר לזכותו של ה. נקודת הפסקת השפעתו
חומר המזין את הסרטן את מהווה  Psa שה ים הטוענים מאחר ויש חוקראי.אס.וזה מיסוך תוצאות הפי

אם אכן זה כך אזי בהחלט ייתכן שהפיטואסטרוגן פועל גם על .). 26. 25סימוכין ( ,במקום הטסטוסטרון
  .סרטן עמיד לאנדרוגן
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  QUERCETIN  PLUSידי -  עלPsaהוכחת מיסוך ה 
  

לפיה סרטן עמיד לאנדרוגן ניזון .) 26.) (25(לנושא זה חשיבות אדירה מאחר וקימת אינפורמציה .57
ישנם גם . כלומר יש פה מעגל אוטוקריני, על מנת לקיים את עצמו ולהמשיך ולהתפתח. אי.אס.מהפי

שתי , נתונים שונים המראים שצריכת פיטואסטרוגנים מעכבת את הפיכת הסרטן לעמיד לאנדרוגן
על ידי . אי.אס.עת המיסוך של הפיהרי תופ, אם אכן זה כך. עובדות אלה מחזקות האחת את השניה

  : להלן טבלה עם נתונים נוספים. ביותרה וחשובהינה חיובית הפיטואסטרוגן 
  

  9-טבלה
  

  מספר
  .סידורי

תאריך 
  .הבדיקה

 שעברו ימים
מאז הבדיקה 

  ת.הקודמ

  Psaרמת ה 
    שנמדדה
  .  במעבדה

   מצטברים ימים
מהבדיקה 
  .הראשונה

מועדי התחלה 
  קיחת לוסיום  של 

  .פיטואסטרוגןה
  ו       ה         ד         ג        ב     א

  תאריך התחלה  0       0.47        0         25.04.10   .1  
  תאריך סיום   22       0.02        22           17.05.10 .        2  
  3 .   20.06.10          34        0.30       56    
  4.   11.07.10         21        0.34      77    
  5.   01.08.10         22        0.34      99    
  6 .   12.09.10         42        0.47      141    

  
 . 17.05.2010ה  יום עד 22 ונמשכה 25.04.2010 היתה ב Q-P התחלת לקיחת המהטבלה רואים ש

 ובידיעה שעלית 3 לשורה 2בין שורה . אי.אס.אנו רואים מתוך הטבלה שהיתה קפיצה גדולה בפי
 34 ב0.092 שזה  S=0.0054 ביום ומאחר ובסוף התקופה היה S/2י עליה של "חסומה ע. אי.אס.הפי
 מאחר וחשבתי שלקצב דעיכת . 30.-0920.=2080.  עלה על17.05.10אי האמיתי ב .אס.הרי שהפי, יום

מן מחצית החיים של ה נזקקתי לנתון של ז, אי עלולה להיות השפעה על החישובים של המיסוך.אס.הפי
אולם  בהסתמך על .  ימים2-3  אלא תחום של, מקורות שונים אינם מגדירים מספר מדויק.  אי.אס.פי

וכן שני .  יום 2.65 שעמד על , המופיעה שם2לקחתי את הממוצע של טבלה , שבמקורות. 22המאמר 
  לפיהדעיכה היומי  קצב נחשב את.   ימים2 ימים וזמן דעיכה של 3זמן דעיכה : מקרים קיצוניים

אם זמן מחצית .  ימים ושלושה ימים 2 יום ונתוח רגישות לגבי מקרים קיצוניים למדי 2.65הממוצע של 
   :י הנוסחה הבאה" יפתר עאזי ,  ימים tהחיים הוא 

                                                              
ונחשב את שארית ,  שזה משך הזמן בו לקחנו הפיטואסטרוגן, יום22אנו נחשב את הדעיכה לאחר 

מסתבר שבכל . שבה התחלנו לקחת את הכדורים, 0.47שנותרה מהרמה ההתחלתית של ה . אי.אס.הפי
, החלק האריולכן  0.62 % עד  0.05% המקורי הינה מ  Psaהשארית שנותרה מה, שלשת המקרים
בין ההבדל . וצר לאחר תחילת לקיחת הפיטואסטרוגן שנ Psa היא תוצאה של ה ,0.02מהמדידה של  

לבין התוצאה שעל פי חישובינו היתה צריכה ,  יום22 לאחר ה 0.02שעומדת  על , תוצאת המעבדה
מאחר והפיטו לא , נובעת כולו מהמיסוך וההבדל האמיתי אפילו גבוה יותר, 0.208להיות גבוהה מ 

 22לאחר . אי.אס. חסם תחתון לאחוז המיסוך של הפיכ נוכל לחשב"ע.  שנוצר לפני לקיחתו Psaממסך
  .י השוואת מה שנמדד לעומת מה שהיה צריך להיות"יום ע
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  10-טבלה
  

  מספר
  סידורי

  זמן מחצית החיים הנבדק
  

  הנושא הנבדק

     ימים2    יום2.65     ימים3

   0.2310  0.2616  0.3466קצב הדעיכה היומי   .1
  0.0005  0.0032  0.0062   יום22אחר  המקורי לPsaהחלק הנותר מה   .2
  , שנותרה מהרמה ההתחלתיתPsaשארית   .3

  0.47 ב 2י הכפלת שורה "מחושב ע
0.0029  

  
0.0015  0.0002  

  0.02  0.02  0.02   יום22 שנמדד במעבדה לאחר Psaה   .4
5.  Psa0.0198  0.0185  0.0171   מדוד שנוצר לאחר תחילת לקיחת הפיטו  
  0.208  0.208  0.208   צריך להמדד שהיהPsaמינימום ה   .6
  90.5%  91.1%  91.8%   יום22חסם תחתון לאחוז המיסוך לאחר   .7

                                        
 ,6שהמינימום שבשורה מפני  ברור שזה חסם תחתון .6 ו 5 חשבנו על בסיס שורות את החסם התחתון

מכאן נובע שיש מסוך כמעט . ברור שהוא מושג מאחר והוא מתבסס על חסם שלא ,כלפי מטהמוגזם 
 של 90.5% למעלה מ יום מיסך הפיטואסטרוגן 22 שתוך ,מתוך מה שהראינו נובע .אי.אס.מלא של הפי

 גם , לגבי האפשרות שאכן הפיטואסטרוגן עוזר,ומאוד מעודדת תוצאה בהחלט מדהימה ,אי.אס.הפי
 2009שלי שנעשו בתחילת . אי.אס.בל ממדידות הפיחיזוק נוסף לנושא מתק. במצב של עמידות לאנדרוגן

  :והינן מוצגות כאן
  11-טבלה
  

  
  

 פ קצב גדול מהיר של"חישוב אחורה ע  , 0.10  ל 0.00 יום מ 33אי עלה תוך .אס.לא סביר שהפי
PsaDT=23.4  בעוד שמהנתונים בטבלה 0.04 היה בסביבות 23.04.2009ב . אי.אס.מראה שה פי, וםי 

  . 0המדוד הראה כבר . אי.אס. יום קודם הפי67ו עולה ש אפיל
ברור לחלוטין שהינו לא  , Q-Pב ולסרוגין שמוש מוגבל במשך שנתיים וחצי במתוך כל הנתונים שנצברו

 י חסימה יעילה של ייצור הטסטוסטרון"ע, בגידול עצמו, בצורה יעילה, רק ממסך יעיל אלא גם פוגע בפועל
 והיא ,אי.אס.ה אציין שקיימת בעיתיות מסוימת הקשורה למיסוך הפילסכום נושא ז. .)56ראה סעיף (

 ומתייחסים לתוצאות הבדיקות כמייצגות ,ו זה אינם ערים כלל לעובדה ז,העובדה שהמשתמשים במוצר
מעולם לא קראתי שום . ועל כן יתכן שהם לוקחים כמות קטנה מדי של חומר, את המצב האמיתי

            וראה עדויות משתמשים ,לא מצד המפתח ולא מצד הצרכנים , Q-Pהתייחסות לנושא זה לגבי ה
  . )24סימוכין ( 
  

   תחת השפעת הפיטואסטרוגן Psaמשוואת ה
        
הרי לצורך הערכה , בשן הקצרה של המסור. אי.אס. לצורך הורדת ה פי Q-Pב מאחר והשתמשתי .58

 שנדע כמה זמן עלינו לקחת את חשוב, לאורכה של שן אחת במסור, אמיתית ונכונה של המחזור בימים
כ לקחנו את " לדעת כמה זמן בסה גםשובח. מאחר ומשך זמן זה גם הוא שייך למחזור, הכדורים

הדרך שאעשה זאת תתבסס על נתוח כללי של צורת גרף הפיטואסטרוגן ועל נתוני . הפיטואסטרוגן
 המדויקים של גרף ההשפעה נדגיש שהמטרה שלנו אינה למצוא את הנתונים .אי שעשיתי.אס.מדידות פי

אם נתבסס על . חיי החולה בצורה ניכרת מטרתנו להראות שניתן להאריך את. של הפיטואסטרוגן
הרי שהתוצאות יכולות רק להיות , שפועלים כנגד המטרה שלנו ובכל זאת נצליח להוכיח זאת , חסמים

  .יותר טובות
  

  צריכה להיות,עם הזמן Psaהתפתחות ה צורת . לידה ומוותאם נלך על פי ההגיון של מודל  .59
  :כלהלן
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                                                    )  8.0(  
 - ימים ו tאי לאחר.ס. הוא ה פיN(t) , הוא מספר הימים שאנו לוקחים את הטיפול ההורמונלי tכאשר
N(0)אי בתחילת הטיפול ההורמונלי.ס. הוא ה פי . K התלוי בגודל הגידול, המטופל הוא קבוע אישי של ,

והוא שווה ,  וכנראה עוד הרבה גורמים נוספים,כמות החומר היומית שהמטופל לוקח, בסוג הטיפול
נקבל שצד ימין אכן זהה  , t=0 ) 8.0(אם נציב ב  . בהשפעת ההורמוניםPsa אליו יורד ה,למינימום

     )8.0.1(                                                קבלנ  t= נציב   אם כמו כן, N(0)ל
לחלוטין שיש פה הגבלה  ברור.  ולא יותרKדועך עד לגודל מסוים ו N(0) הסרטן מתחיל מגודל ,כלומר

 כלומר יש פה מודל של לידה ,או לצורך מניעת האפופטוזיס\לצורך התרבותו ו, של חומר החיוני לסרטן
 כי ,ברור לנו שהסרטן לא דועך עד לרמת האפס . )מוות( כה אלא שבמקרה זה המודל הוא של דעי,ומוות

. אי.אס.ולכן הפי, תמיד ישנה כמות קטנה של הורמון המאפשרת לכמות קטנה של תאים להשאר בחיים
 אם נתבונן ).8.0(לכן יש הצדקה מלאה לצורת ההצגה שב , ירד רק עד גבול מסוים ולא עד לאפס

 הינו  .שלעיל זהה לחלוטין למודל המקורי של ההרעבהשהמודל נראה  ,בגרף הכחול 4-שרטוטב
 של ההתחלקות יהיה זהה לקצב טובה לחשוב ש יש סיבה . פרמטר המראה את קצב דעיכת הסרטן

הרי , אולם מכיון שלא בניתי את המודל של הטיפול ההורמונלי כמו שבניתי את מודל ההרעבה, הסרטן
מכיון שמדובר על מודל לידה .  שישנם מהנתוניםתמך על כך ולנסות למצוא את אני מעדיף לא להס

המתמטית של  הצורה הרי, והעובדה שיש חסם תחתון לירידה. -Psaומוות עם דעיכה הדרגתית של ה
  ) 8.1  (                                                                            חייבת להיותהגרף 

   .26, 25, 24,  4 יםשרטוט דומה ל הגרף הצורה הגאומטרית של . ) 8.0(שזו צורה הזהה ל 
  

ביום .  Psa-ה  ברצוני למצוא את.  יום117במשך  בפעם הראשונה שלקחתי פיטואסטרוגן היה זה.60
  ).8.1( שב  נתונים אלה יתנו לי שתי נקודות על הגרף.  וביום סיום לקיחתואסטרוגןהתחלת לקיחת הפיטו

  
,  לאחר הפסקת לקיחת הפיטואסטרוגן25-ביום ה ראינו שנקודת התחלת ההרעבה היתה ,5-טבלהב . א

צמח הסרטן בקצב הטבעי לפי , שלאחר הפסקת הפיטואסטרוגן,  הימים25-ב .  Psa=0.083כאשר
על כן על מנת למצוא מה היה , שהינה הנוסחה ללא מגבלות תזונה, ) 2.5(הנוסחה  

במקרה .  יום אחורה25עלינו לחזור לפי נוסחה זו , ביום הפסקת לקיחת הכדורים, אמיתיאי ה.אס.הפי
  : לפיכך מתקייםN(0)   ואנו צריכים למצוא את t=25 , N(t)=0.083שלנו אנו יודעים ש 

                                                             )8.2( 
 אלא בערך ,0לא היה . אי.אס. הפי,Q-Pבסוף לקיחת ה , כלומר ).2.55.1(תוצאה שראינו אותה גם ב 

 אנו יורדים אחורה לפי   .ראינו קודםש כפי , י הפיטואסטרוגן"אי ע.אס.כלומר קיים מיסוך של הפי 0.04
 לפיו התקדם הסרטן לפני התחלת הדיאטה מאחר שזה ה  ,  שבשלב הראשון של הדיאטהזהה ל ה

  .  ת הדיאטהובשלב הראשון שלאחר התחל
  
משך הזמן בו לקחנו (,  יום t=117ידוע לנו ש) . 8.1(ננסה כעת למצוא את הפרמטרים של נוסחה . ב

 המופיע ב N(0)נדגיש שאין זה (N(0) ,  וחסר לנו N(117)=0.03957 קיים) 8.2(לפי ו, )פיטואסטרוגן
 ב  כלומר, את הפיטואסטרוגןביום שהתחלתי לקחת . אי.אס. זה הפי N(117)  .N(0)שהוא כרגע  )  8.2(

  , 0.21 שהיתה 11.12.08  וצריך להסתמך על המדידה של 27.12.08
  )8.3 (                            ונקבל    27.12.08 ב N(0)נחשב את 

אנו  . 0.21 ל 0.13 יום מ 28 אנו רואים  גידול תוך ,3-בטבלה:  קבלנו כלהלן)8.3(את הנתון שב 
מאחר ונזקקנו לקצב . באותו מועד, על מנת לבצע את חישוב קצב הגידול, אלההשתמשנו בנתונים 

 שהינה 11.12.08  ההרי  שלקחנו  את  התוצאה  של , )ההתחלקותשהוא שונה מקצב (, הגידול בפועל
 הרבה מאד תוספים תיבאותו מועד עדיין לא התחלתי בדיאטה אבל לקח 27.12.08הקרובה ביותר ל  

אציין שלא יכולה להיות טענה כנגד השמוש בנתון זה ולא  . קצב התקדמות הגידולשהשפיעו במקצת על
י הפיטואסטרוגן "מאחר ונתון יותר גבוה היה נותן לנו דעיכה יותר מהירה הנגרמת ע, בנתון יותר גבוה

גורמת , כלומר בחירת נתון נמוך, ודבר זה היה מגביר את התרומה של הפיטואסטרוגן בחישובים שלנו
  .והתוצאות האמיתיות יכולות רק להיות טובות יותר, שובים יראו אריכות ימים יותר נמוכהשהחי

 ,אסטרוגןיכולים לטעון שעם הפסקת לקיחת הפיטו: אעיר את הנקודה הבאה) 8.2( לגבי הנתון שב. ג
מפני שעדיין היתה השפעה של הפיטואסטרוגן גם בחלק מהימים ,  לא התחיל לצמוח במלוא הקצבPsaה
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 לכן, תוך חודש ושבוע, 15%בתוספת ,  ראינו שהטסטוסטרון חזר לקדמותו.56בסעיף אולם  ,איםהב
יותר מכך מסתבר שזמן מחצית החיים של כל  ,Q-Pהדבר מצביע על דעיכה מהירה של השפעת 

 13) אסטרוגן(  אסטרדיול,)ויקיפדיה( שעות 2-4טסטוסטרון :  כלהלןביותרההורמונים למיניהם הינו קצר 
ראה (  דקות66קורטיזול .) 60 ראה סימוכין ( OSHA מקור, דקותאסטריול) ויקיפדיה(ות שע

 לפיכך נוכל להציב ב,  כל זה מצביע שכבר לאחר מספר ימים קצר השפעתו היתה אפסית.)61סימוכין 
                                                                    שמצאנו ונקבל את הנתונים ) 8.1(

N(0)=A+B=0.2756                                                                                               )8.4(                   
 )8.5 (                                                                         וכן

  . ואין ביכולתנו לפתור זאת  נעלמים3 משוואות ו 2יש לנו פה 
  

 אנו )9-טבלה (,25.04.10שעשינו בפעם השניה ב , Q-P  באת הנתון הנוסף נקח מנתוני השמוש .61
 התחלנו כאשר התקיים פעם הראשונה בעוד שב p=0.47הגענו לכאשר , התחלנו לקחת פיטו

p=0.2756 ,ב לכן סביר להניח שהגבול התחתון של הגרף המתחיל p=0.47ה גבוה מאשר הגבול  יהי
דבר שבא לידי ביטוי ,   לפי יחסי הגודל של הרקמה הסרטנית0.2756התחתון של הגרף המתחיל ב 

) 8.6(                           :כלהלןוצורתו  נסמן את הגרף הגבוה ב. -Psaב

 )8.7 (         הן האסימפטוטות הרי לפי הגיוננוו  Aמכיון ש

) 8.8(                                               ולכן מתקיים  

 )8.9 (                                                      ונקבל            t=0נציב 

 )8.10 (                                        ונקבל       t=22נציב כעת 
  .רוגן ללקיחת הפיטואסט22ביום ה . אי.אס. הוא הפי yכאשר

 הרי שיש לנו yאם נדע את  .   yשנפתור אותם כפונקציה של,  נעלמים4עם ,  משוואות4יש לנו פה 
  .פתרון למשוואות

 מקורו ובין היחס בין  הוא כמו 1A ו Aסיבה להנחה שהיחס בין גודל האסימפטוטות ה
 כלי הדם  וכמות, שהטיפול בפיטואסטרוגן אינו פוגע בכלי הדם המזינים את הסרטן,בהנחה

בעת הטיפול  כתוצאה מכך גם קצב זרימת הטסטוסטרון לאזור הגידול .פרופורציונלית לגודל הסרטן
 היהסרטן שית תגרום לוכמות פרופורציונלית זא, הגידולההורמונלי יהיה פרופרוציונלי לגודל המקורי של 

 מאחר והוא , לשנות דברלא צריךהיה  פוגע בכלי הדם המזינים זה  היהגם אם הטיפול. פרופורציונלי
  . הגבוהה וגם בנמוכה Psaברמת הבכלי הדם יפגע  

  

   : yנדון כעת בערכו האפשרי של המשתנה  .62
  
  ,17.05.2010 עד,  יום22 ונמשכה 25.04.2010 היתה ב  Q-Pהתחלת לקיחת ה, 9-טבלהעל פי . א

ו יודעים שהפיטו ממסך את אנ . p=0.02 ל  p=0.47ירד  מ. אי.אס.בתקופה זו הראו המדידות שהפי
  . 0.02 התוצאה האמיתית חייבת להיות גדולה מ לכן ,התוצאות

,   יום34 תוך  p=0.30 ל  p=0.02מ ,  בטבלה3 לשורה 2אנו רואים  שהיתה קפיצה גדולה בין שורה . ב
ם  ביוS/2י עליה של "חסומה ע. אי.אס.הוכחנו קודם שעלית הפי.  אי.אס.שזו עליה בלתי סבירה בפי
 , 0.092 יום היתה 34הרי העליה המכסימלית האפשרית תוך  ,  S=0.0054ומאחר ובסוף התקופה היה 

    0.208=0.3-0.092                   היה17.05.10ימלי שהיה יכול להיות ב  המינPsaה לפיכך 
מור עד  נסכם את הא, 0.3 חייב להיות קטן מ y לפיכך 0.3 יום עמדה על 34המדידה הבאה לאחר . ג

  ) y  0.30     )8.10.1 0.208                                                                      : כה באי שוויון הבא

לכן  , 0.034אנו יודעים שממוצע העליה החודשי היה  .y של התוצאות ל ניתוח רגישותאנו נבצע .ד
-y=0.30מחשבים על פי הממוצע אזי היה צריך להיות אם היינו  . 0.038 יום הוא 34ממוצע העליה ב

 0.25המספרים המתקבלים על הדעת הם  0.208 שזה מספר הרבה יותר סביר מאשר 0.262=0.038
  .פה.  שבתת סעיף ג,אנו נבצע ניתוח רגישות מלא על כל התחום אולם ,0.28עד 
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   תחת השפעת הפיטואסטרוגן Psaפתרון משוואת ה

  

)     8.11(                          ונקבל ) 8.9(  ונפחית מ ב ) 8.4( נכפיל את .63
 )8.11.1(         ונקבל ) 8.4(מ ) 8.5(נפחית את 

     )8.12  (                                                                                    ולכן            
)     8.13 (                               בל            ונק) 8.10(נפחית את ) 8.9(מ 

   כ נציב את "ואח) 8.13(בתוך )  8.11(מ  נציב את 

     ) 8.14   (                                 ונקבל       ) 8.12(מתוך 
  :ואת שאר הפרמטרים בסדר הבא) 8.14(מתוך  אזי נפתור את  ,  yאם אנו יודעים את 

מתוך  אתו , ,) 8.4( מתוך A את  ,)8.11(מתוך את , )8.12(מתוך  B את 
)8.7(.   
  

  : בדרך הבאהyבצעתי ניתוח רגישות לגבי  .64

 )     8.15   (                        שורטטו הגרפים 
 עם Z  נקודת החיתוך שלומצאנו את) 8.10.1(המופיעים בנוסחה ,   y הערכים הרלוונטיים של  כלעבור

 , שבחרנו-yעבור ה) 8.14( את  המקייםמצאנו את כלומר פתרנו את  כלומר .  ה    ציר
ברצוני להדגיש .  שבתחוםy ובדרך זו מצאנו פתרון עבור כל ובנינו טבלה עם כל הנעלמים הרלוונטיים

נסביר לצורך ההבנה   לאדם שונים מאדםיהיו אך הפרמטרים ,היא הנוסחה הכללית) 8.1( שהנוסחה ב
ועל כן ביכולתנו לשרטט את הגרף ,  בלבד הופכת להיות פונקציה של y ,Zכאשר אנו קובעים את : שוב

  . ולמצוא את נקודת החיתוך של הגרף עם האבסיצה והאבסיצה היא Zכאשר האורדינטה היא 
  :להלן טבלה עם כל התוצאות של ניתוח הרגישות

  12-טבלה
       

  מספר
  סידורי

y   A B  A1  B1 

1  0.21  0.046850  0.0386  0.2370  0.0658  0.4042  
2  0.22  0.043665  0.0381  0.2375  0.0650  0.4050  
3  0.23  0.040651  0.0375  0.2381  0.0640  0.4060  
4  0.24  0.037788  0.0369  0.2389  0.0626  0.4074  
5  0.25  0.035051  0.0356  0.2400  0.0607  0.4093  
6  0.26  0.032422  0.0341  0.2415  0.0582  0.4118  
7  0.27  0.029883  0.0322  0.2434  0.0549  0.4151  
8  0.28  0.027428  0.0296  0.2460  0.0505  0.4195  
9  0.29  0.025014  0.0262  0.2494  0.0447  0.4253  

  
 גדול יותר כך הגרף יורד מהר  ככל ש . מעט  ל,מתוך הטבלה רואים שכל נתוני הגרפים מאד דומים

: וכמו שאמרנו ,  ההוכחה  שלנו קטן הגרף ירד לאט יותר וזה יפעל לרעת מטרתבחר אם נ ,לכן, יותר
הרי שהמציאות יכולה להיות יותר טובה , אם נצליח להוכיח את טענותינו תחת ההנחות הקשות 

  .מהחישובים
  

 0.28 עד 0.25 אמרנו שהמספרים המתקבלים על הדעת הם yכשדנו בערכים האפשריים של  .65
אינה יכולה להחשיד אותנו שבחרנו מספרים ,  הרי בחירה של מספרים אלה,  שאמרנו רק כרגעולאור מה
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  שנמצא בתחום המספרים הסבירים נותן תוצאה מפתיעה אך y=0 27. עבור  שהנדגיש . הנוחים לנו
כאשר ,  של הסרטןההתחלקותשהוא קצב ,  שמצאנוהראשון ל  למעשהמפני שהיא זהה , הגיונית מאוד

  . מבלי שיכולה להיות לאף אחד טענה מהותית כנגד בחירה זו,זה אבחר ב  ,לפיכך .נו לא בדיאטהא
המופיע ,  בחנתי גם מה תהיה ההשפעה של בחירת הפתרון הגרוע ביותר,ובכדי למנוע כל ניסיון לטענה

גבי אריכות  את חישובינו לכלל ממנו רואים שהדבר לא ישנה 26-שרטוטוהתוצאות מופיעות ב , 9בשורה 
  .הימים

  
  
  

  :) 8.15(המופיע ב  Z  של שרטוטהלהלן 
  22-שרטוט

  
  

הנעים בהתאם לערכים שבטבלה ,  השונים yהמתאימים ל,  הקווים הנראים מקבילים הם גרפי ה
 x -ציר הנקודות החיתוך שלהם עם .  גם הגרף המתאים נמוך יותר יותר כךקטן y כאשר ככל שה, שלעיל

הגרפים האחרים מציינים את ערכם של הפרמטרים כפונקציה .  שבחרנוy עבור ה ,תאים המ את נותן
) 8.4(או ) 8.9(מ  , אתמקבלים) 8.11 (מ  כפונקציה של נותן לנו את ) 8.12( נשים לב ש .של 

   .  כך שיש לנו את כל הפרמטרים כפונקציות של נותן את  ) 8.7( ו מקבלים את 
  

 מ  הקו האנכי המקווקו הוא הקו העולה :וסף המראה רק את הפתרון שבחרנולהלן גרף נ.66
 נותן את הערכים המתאימים של מקדמי הפונקציות  , עם הגרפים העקומים, והחיתוך שלו

 וגם אם אבלבל ולא ב  , שמצאנו פה ב במקרה  זה אשתמש). 8.6(-וב) 8.1(שב 
  .משנה מאומהביניהם זה באמת לא 
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  23-שרטוט

  
 תחת השפעת הפיטואסטרוגן כאשר השתמשנו בו Psaונקבל את גרף ה) 8.1(בתוך  ,,נציב את

  )8.16 (                                                     : בפעם הראשונה
  :ל"להלן גרף המתאר את התוצאה הנ

  24-שרטוט
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 , תחת השפעת הפיטואסטרוגן,  Psaונקבל את גרף ה) 8.8(ם המתאימים בנוסחה נציב את הנתוני
  ) 8.17(     25.04.2010כאשר השתמשנו בו בפעם השניה ב 

  
  25-שרטוט

  
 בו הפסקנו את שהיה ביום Psa-הבתור  PL - הזכרנו את האופציה הקיימת להשתמש ב25בסעיף  .67

שתמש נ  היה    )2.56( ב  והחישוב שעשינו  Q-P  ב השמוש
 נקבל) 8.11.1( במקום נוסחה ,לפיכך.  ונראה מה תהיה התוצאה ,PL-בעכשיו 

  נקבל      ,)8.12 ( במקוםו 

                 נקבל         )8.15 ( במקוםו
 עד .63 נשארות ללא שינוי נלך באותה דרך של ההוכחה שבסעיפים A , A1 , B1ואילו הנוסחאות עבור 

  : לונקב. 66
  12.1-טבלה

       
  מספר
  סידורי

y   A B  A1  B1 

1  0.21  0.046153  0.0365  0.2391  0.0623  0.4077  
2  0.22  0.043031  0.0361  0.2395  0.0615  0.4085  
3  0.23  0.040076  0.0354  0.2402  0.0604  0.4096  
4  0.24  0.037262  0.0345  0.2411  0.0589  0.4111  
5  0.25  0.034568  0.0334  0.2422  0.0569  0.4131  
6  0.26  0.031978  0.0318  0.2438  0.0543  0.4157  
7  0.27  0.029473  0.0298  0.2458  0.0508  0.4192  
8  0.28  0.027039  0.0271  0.2485  0.0462  0.4238  
9  0.29  0.024662  0.0235  0.2521  0.0401  0.4299  
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  25.1-שרטוט

  
  25.2-שרטוט

  
  

- שרטוטבולכן . LPהגרף האדום הוא הגרף החדש המתאים ל  ו25-שרטוטהגרף השחור הוא הגרף שב
, לא משנה באיזה נתון נשתמששמצאנו ו , אנו רואים שאין שום הבדל מעשי בין שני הגרפים25.2

  . מבחינה פרקטית נקבל את אותן התוצאות
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            p=8.04הבאנו בחשבון שניתן לרדת מ. 35מאחר ובחישובי אריכות הימים בסעיף  .68

המשמש בסיס לחישובי אריכות , בנינו את הגרף הבאלפיכך , עלינו להוכיח זאת,  תוך חודשיים p=2.04ל
 מחזורי שמוש 12 לפחות להביא בחשבוןולכן ניתן את שטענו שם  וממנו אנו רואים .35בסעיף  שהימים

 Psa לנתוני הוהפרופורציונליות של האסימפטוטות. 25-שרטוט על סמך  הכחול בנינו את הגרף . Q-Pב
   .7 והוא מתבסס על הפתרון שבשורה )8.7(כדוגמת החישוב ב , בתחילת לקיחת הפיטואסטרוגן

הגרף החום המקווקו הבנוי  יחד עם זאת על מנת למנוע כל ניסיון לטענת נגד בנינו גם את  ,12-בטבלה
ת הגרועות ביותר נרד שגם תחת ההנחו, ואנו רואים, 12- בטבלה9המופיע בשורה , הכי גרועעל הפתרון 

נוכל לעשות , כך שאנו יכולים להיות בטוחים שגם במקרה הקיצוני הזה.  יום70 תוך פחות מ p=2 04.ל
  .  P-Q-ב  מחזורי שמוש12
  

  26-שרטוט                                                   :להלן הגרף

  
  

   P -Qה בלקיחת  , האגרסיבי לפי ה  Psaדעיכת ה

שונות תקופות  שתישמדידותיהם נלקחו מ ,יש לשים לב לעובדה שהשתמשנו בנתוני פיטואסטרוגן .69
של  שייך לאזור N(117).  שונהפרוש הדבר שיתכן שערבבנו נתונים מאזורים שיש להם . של הרעבה

אין אולי . ההרעבה השלישישייך לאזור   ואילו  (0)=0.2756 וכך גם ההרעבה טרום 
ובסופו של דבר על פי ,  לא משתנה עבור הפיטואסטרוגן  יוצא שכאילו הנחנו שה?לזה הצדקה

העובדה שקבלנו את התוצאה המקורית  עצם . המקוריההתחלקותהוא זהה לקצב , התוצאות שמצאנו
 שברגע שהתחלנו , על כךמרמזמיותר , אזורי הרעבה שוניםמאף על פי שהשתמשנו בנתונים ,  של ה 

ראה (למצב שבו כאילו אין הרעבה ,  חזר הסרטן לרמת האגרסיביות הראשוניתטרוגןאסלקחת את הפיטו
לאור זאת אשתמש ? לבדוק על פי הנתונים האם זה סבירלאור האמור לעיל אנסה   ).70סעיף גם דיון ב

 אנו רואים שמוש 9-טבלהנסתכל על .  בנתון יחיד אין ערבוב של אזורים שונים.בנתון יחיד לצורך הניתוח
היה קטן . אי.אס.פי-הפיכך אנו יכולים להניח בוודאות של ,  p=0.3 יום 34 יום בפיטו ולאחר עוד 22ל ש
)  8.1 (  בנוסחהציב זאתנ N(0)=0.47 מכיון שאנו יודעים ש.  ביום הפסקת לקיחת הפיטו0.3 מ

ועל בסיס מה שאמרנו קודם הרי ) 8.18(   נקבל 
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) 8.19 (                                                    מתקיים    

 )8.20(                                                                         נקבל ומכאן 
 כי הוא האסימפטוטה של , מספר קטן A כמו כן אנו יודעים ש 1 הרי אגף ימין גדול מ ש  מכיון 

 לכן אפשר להוציא לוגריתם 1-ף שמאל גם הוא חיובי גדול מ אג לכןA<0.3 ש  ברור) 8.19(ומ  ,)8.18(

) 8.21  (           לכן מתקיים , מבלי שהאי שוויון יתהפך, משני הצדדים
 גם כאשר ל מתקיים"לכן האי שוויון הנ. A=0  הוא הקטן ביותר כאשר Lanשנמצא בתוך סוגרי ה , הביטוי

A=0 8.22 (                                 לפיכך נובע(     
אי נמוך .אס.היה  הפי 20.06.10 יום לפני ה 34ף אחד לא יוכל לטעון טענה נגדית חזקה אם נניח ש א

   p=0.28היה ,  יום קודם כלומר ביום הפסקת לקיחת הפיטואסטרוגן34 אם נניח ש 0.3במקצת מ 
אחרת פרושו שהפיטו  A>0 ברור לחלוטין ש: A למצוא ערך מקורב לננסה כעתננקבל ש 

ואנו  ש   נגיע לכך0.01 קטן מאד Aאם אקח בחשבון אפילו . מסוגל לחסל את הסרטן
 ,המסקנה הברורה הינה לשים לב . פי שהשתמשנו בנתון מאזור אחד הידוע אף עלמתקרבים מחדש ל

ערבבנו נתונים שובדה  הע. הטיבעי שלוההתחלקותהסרטן חוזר לקצב  , Q-Pכאשר אנו לוקחים את הש
אנו והעובדה ש,  ההתחלקות של הסרטןבקצ, וקבלנו במפתיע את הנתון הבסיסי ביותר, אזורים שוניםמ

בו שונה חלקות שקצב ההת, כאשר דנו במפורש בנתון מאזור אחד בלבדמתקרבים לאותו הנתון 
   . ולפרמטרשוש חזק למודלינותנים א, לחלוטין

  
צול שונה י בניגוד לעובדה שתחת דיאטה הסרטן מראה קצב פוזאת ?ל קורית"למה התופעה הנ .70

אשר ,  שאף אחד לא היה שואל שאלה זו לפני ביצועה של עבודה זו, נשים לב .Psa ברמות שונות של ה
 אולם אני יכול ,את התשובה המדויקתאינני יודע . מביאה למודעותנו שהסרטן גם מוריד אגרסיביות

  .שלסרטן יש קצב מקסימלי פנימי לפיו הוא רוצה להתחלק וקצב זה הינו קבועאני מניח . לשער השערות
, ברור שלסרטן יש אמצעים להורדת האגרסיביות G1,קצב זה הינו הקצב בו הסרטן מכניס תאים למצב 

 ,).38. 37. 36 סימוכין(ידוע לנו כבר שהוא גורם לאפופטוזיס שיוסטטין 'אמצעי כזה יכול להיות האנג
 אלא רק בהפרש .)116סעיף (פרוליפרציה לאפופטוזיס וע לנו שהמודל שלנו לא מבחין בין ידבנוסף 

ייתכן שהמצב הוא  כלומר . הגדלת אפופטוזיס פרושו ירידת האגרסיביות אותה אנו מודדים ולכן,שביניהם
י "אבל האגרסיביות ממותנת ע, בקצב המקסימלי  G1כזה שהסרטן ממשיך כל הזמן להכנס למצב

 דהיינו גורם לסרטן לא ,Psa ממסך את ה Q-P אנו כבר יודעים שה. המיוצר שגורם לאפופטוזיסהחומר
 ,וצרים נוספים שהוא מייצרת לסרטן לא לייצר  אם באותה דרך הוא גורם, וזאת באופן מידיPsaלייצר 

 ולכן  Psaכפי שראינו שקורה ל, היה מידיתתהרי שהפסקת הייצור , וצר שגורם לאפופטוזיסתכולל אותו 
לא משנה  ולצרכים שלנו בשלב זה . תעלה מידית לרמה הטבעית והקבועה שלה,גם האגרסיביות שנראה

אך ההסבר שלנו מעלה , הייתי מרוצה הרבה יותר,  בוודאותאם כי אילו הייתי יודע זאת, מה ההסבר
  . אפשרות לא דימיונית כיצד זה קורה

  גם מאיר עיניים לגבי התנהגות הסרטןהנושא הזה פתוח למחקר שצריך להיות מעניין ו
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  נסיס'יוג'המודל הכללי של האנג: 9 פרק
  

  רשימת הנחות ומספר עובדות 
  

  :לצורך פיתוח המודל אני מניח הנחות מסוימות ומסתמך על עובדות קיימות  כלהלן .71
  
  . עובדה ידועה-י התחלקות התאים" הסרטן מתרבה ע.א
  
הנחה זו נובעת מחוק שימור .  גלם להשלמת בניית התאים לאחר החלוקה הסרטן נזקק לחומר.ב

  .כלומר אין יצירת יש מאיין, החומר
  
אינה ניתנת ו , הגיונית זוהנחה .חלק מהתאים המתחלקים ימותו,  במידה ואין מספיק חומר גלם.ג

י שיאמר שבשלב  אני בטוח שיהיה מ,שזו הנחה הגיונית שאינה ניתנת לערעור על אף שאמרתי .לערעור
G1 ישנה נקודת ביקורת שבה התא בודק אם יש לו מספיק חומר בסביבתו להשלמת  של חלוקת התא

אולם ידוע שתאים  .כך שלמעשה התאים לא מתים, G0ואם אין לו אזי הוא עובר למצב , החלוקה
יק חומר לבניה ואם אין מספ, ומשם אין נסיגה אחורה, סרטניים לא נענים לנקודת הבקורת ועוברים אותה

שתאי הסרטן כן נענים לנקודת הביקורת ועוברים למצב אולם אם היינו מניחים  .אזי התאים אכן מתים
G0, הוא היה מתחיל לעלות בקצב , תה" הנתוח המתמטי היה אומר שמרגע שהסרטן היה מגיע לנהרי

 כך לא היינו רואים את אילו זה היה.). 31ראה הסבר בסעיף  (.השווה בגודלו לחסם הליניארי, לינארי
ובשפוע עולה יותר , והיינו רואים עלייה ליניארית יותר חזקה, העצרות הסרטן בהתקרבו לאסימפטוטה
שחזינו בה " הלינארית"העלייה . 31כי כפי שראינו בסעיף , מכפול ממה שראינו בשלבים הראשונים

לא היינו רואים את ו ,גרסיביותלא היינו רואים את ירידת הא.  מהחסם הלינארי45%היתה בממוצע כ 
למעשה היינו  . לפי גודלו של החסם הלינארי Psaממצב של עצירה למצב של קפיצה ב, Psa-ב הקפיצות

אשר הייתה , מאשר טרום הדיאטהאיטית  ברמה הרבה יותר ,עלייה אקספוננציאלית מיידיתרואים 
עובדה אחרונה זו תובן טוב יותר (ארי נראית כקרובה מאד לעלייה הליניארית המואצת על פי החסם הלינ

מאשרות את העובדה שסרטן , התוצאות בפועל של המדגם של החולה. )לאחר שילמד פרק זה
אולם גם אם זה היה קורה זה לא היה גורע מעצמתה של  .1Gלא נעצר בנקודת הבקורת ב, הערמונית

  .הדיאטה שיצרנו
  
 הוכחנו זאת לגבי סרטן . של התאים או להגדלתו לסרטן  יש אמצעים מידיים להקטנת קצב החלוקה.ד

הערמונית וכן הצבענו על מחקרים המראים שתוצרים של הסרטן משפיעים ישירות על ההתרבות ועל 
 ולא מדובר רק על סרטן  HETE-5יוסטטין וה'האנג,  נין'יוג'למשל  האנג, המוות של התאים הסרטניים

    .הערמונית
  
  .אין לו שום תפקיד אחר פרט להתרבות- במהירות המקסימלית הסרטן שואף תמיד להתרבות.ה
  
ידוע גם שללא . זוהי עובדה ידועה, נסיס הוא האמצעי של הסרטן להגדלת אספקת המזון'יוג' האנג.ו

   .)43סימוכין (. או הגבלת מזון קצב צמיחת כלי הדם עולה אקספוננציאלית, תרופות
  
הרי קצב ההתחלקות של הסרטן יגיע    , )זונה קבועהת( כאשר כל התנאים קבועים ולא משתנים .ז

מגיע הגיוני ביותר להניח  שהסרטן . "עקרון שווי המשקל"אנו קראנו להנחה זו בשם . לגודל יציב וקבוע
של ( המזון   של או וקצב גידול קבוע  ,  קבוע  התחלקותדהיינו לקצב , באיזשהו שלב לשווי משקל

  .ה.71 - הנחה זו איננה עצמאית ואנו נראה שהיא נובעת מהנחה .)ודלתלוי במ ()כלי הדם המזינים
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  המשוואות משותפות לכל המודלים 
  

זוהי . ישנה משוואה בסיסית אחת המשותפת לכולן, או שיוצעו בעתיד, בכל המודלים המוצעים .72
)   2.6(ית  נצא  מהנוסחה  הבסיס.   בספקת  מוטלה אך היא מבוססת ותקפותה אינ,טענה חזקה ביותר

  )9.0   (                                                      ששימשה  לפיתוח  מודל  ההרעבה
הסרטן מצליח לפתח כלי , נסיס'יוג'אנו מניחים שעל אף ההרעבה ושאר התנאים המגבילים לפיתוח האנג

מזון ביחידת זמן איננו קבוע נניח שקצב אספקת ה, בקצב מסוים ולכן ללא הגבלת הכלליות, דם נוספים
                                                  :                                 בהתאם כלהלן) 9.0(לכן נרשום את ,  k(t)שנסמנה ב, והוא פונקציה של הזמן

                                                                                               ) 9.0.1(  
י "לבין קצב צריכתו  ע,  בא לסמל אך ורק את ההפרש בין קצב אספקת המזון לאזור הגידולכאשר 
כ מסמל את שארית המזון ואין לו שום משמעות שקשורה לנגזרת או משהו דומה "והוא בסה, הסרטן

נגדיר כפי . ב.71 -ו .א.71בסעיף משוואה זו איננה  ניתנת  לערעור והיא נובעת מהעובדות  ש. אחר
  : כלהלןשהגדרנו בעבר את קצב הילודה 

                                                                                       )     9.1(  
  :ונקבל,  S(t)=K(t)/L כך נסמן עכשיו s=k\Lוכפי שסמנו בעבר 

                                                                                            )9.2(  
, י המזון המסופק ביחידת זמן"ע,  מייצג את כמות תאי הסרטן היכולים להווצר ביחידת זמןS(t)כאשר 

חלקי כמות המזון הנדרשת להשלמת הבניה של תא , והיא שווה לכמות המזון המסופקת ביחידת זמן
, מאחר וכפי שאמרנו במשך הזמן נוצרים כלי דם חדשים, היא פונקציה של הזמן S(t).  סרטני אחד

אנו , כלומרמיד עם התחלתה של הרעבה יעילה מתקיים . שמגדילים את הספקת המזון לסרטן
  במצב בו מתקיים 

                                                                                                              )  9.3 (  
:                                                                                                   כלהלן) 2.10(אנו יודעים שמתקיימת לגבי הסרטן המשוואה הדיפרנציאלית המופיעה ב 

                                                                                                     ) 9.4(  
מצאנו שקצב הילודה תחת הרעבה ) 9.2(אבל ב,  הוא קצב התמותה  הוא קצב הילודה ו כאשר  

 שהוא קצב , קצב התמותה שווה ל אנו גם יודעים ש , )9.4( ב לכן נציב זאת במקום הוא 
 ,הינו תא אחד פחותנחלק אמרנו הרי מבחינתנו כל תא שמאחר שכפי ש, ההתחלקות של הסרטן

  :לכן לאחר ההצבות המתאימות נקבל, שבמקומו רוצים להוולד  שני תאים  חדשים

  )9.5 (ונקבל                 

  )9.6 (                                                                            ובקצור נקבל         
 ולא משנה מה נניח לגבי t(S(ואה זו הינה משוואה בסיסית שתשתתף בכל המודלים הקשורים ל משו

)t(S , בתהליך בנייתה של משוואה זו לא השתמשנו בשום תכונה של שמפני)t(S , פרט לעובדה
 שווה t(N( שקצב השינוי של האומרת) 69.(נשים לב למשמעות של . שפונקציה זו משתנה עם הזמן

וכשאנו מבינים  פחות קצב ההתחלקות של תאי הסרטן, t(S(שהינו , רה של התאים החדשיםלקצב היצי
  . אנו גם מבינים שנוסחה זו נכונה תמיד, משמעות זו

  
אם , )9.0(נסתכל על : ברצוני להגיע למשוואה בסיסית נוספת שתהיה משותפת לכל המודלים .73

שהסרטן שואף אבל מאחר שהנחנו , וצלפרושו שלא כל המזון העומד לרשות הסרטן מנמתקיים 
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על מנת לנצל את כל , הרי שבמקרה כזה הוא יגדיל את , תמיד להתרבות במהירות המכסימלית
גם אם הוא לא ). 9.3(ואז יתקיים אספקת המזון ולכן הוא יסגור את הפער והוא יגיע למצב שבו 

 בעקבות המשך הגידול של את הפערהוא יסגור ,  הרי אם כמות המזון המסופקת מוגבלת יגדיל את 
עד כה .  ה"ובקיצור נת,  נקודת תחילת ההרעבה שקראנו לרגע הראשון שבו, נזכיר. הסרטן

 .9 כפי שראינו מההסבר בסעיף . מידי גדולנעבור לטפל במצב בו ,  היה קטן מידיטפלנו במצב בו 
 , זוכה לקבל את המזוןנחלקתמות הככשכל ה ,הינו  הרי המצב האופטימלי עבור הסרטן'א. 14ובסעיף 

והסיבה ,  שתהיה גדולה מכך תתן גידול נטו נמוך יותרנחלקתכל כמות . ולהפוך כולה לתאי סרטן חדשים
שלא היו צריכים למות , היא שהסרטן מקבל קנס על התחלקות מהירה מידי והקנס הוא מוות של תאים

 הוא תא סרטני אחד נחלקנו תא סרטני שאנו נזכיר שוב שמבחינת. אלמלא ההתחלקות המהירה מדי
.  9והדוגמא בסעיף  . תאים שלמים2 לא זכו לקבל השלמת מזון שתהפכם לחלקיואם שני , פחות

מאחר שאם אין הרעבה הסרטן יגדיל , ה היא נקודת שיווי משקל"ברור שהנתלכן , מסבירה זאת היטב
וכשהוא ממש בתוך , עם גדול הסרטןאו שהוא יגיע לשם באופן טבעי , ה" עד שהוא יגיע לנתאת 

כל יציאה מנקודה זו , זה המשמעות של נקודת שווי משקל. ה"בכדי להגיע לנתההרעבה הוא יקטין את 
בתנאי שקצב , לכן כשהסרטן מגיע לנקודת שווי משקל כזו הוא ישאר בה. גורמת לניסיון לחזור לשם

 כל עוד קצב אספקת המזון נמוך מקצב .הגידול של אספקת המזון שווה לקצב הגידול של הסרטן
הרי שהסרטן יגיע מחדש למצב בו אין הוא יכול להתרבות ועל כן הוא יוסיף ויקטין את קצב , ההתרבות

. ה.71השאיפה לשווי משקל נובעת מההנחה שב .  התרבותו עד אשר קצב זה ישווה לקצב גידול המזון
כפי שאנו . אלא תוצאה של ההנחה ה, צמאיתאיננו באמת הנחה ע. ז.71לכן חלק זה של האמור ב 

בשביל שטענה זו תהיה בת תוקף עלינו ,  ימשיך לקטון כל עוד הוא גדול מאשר קצב גידול המזוןרואים 
לאחר שנראה בהמשך הדרך , זאת נוכל להסביר, ול המזון בכלל גדול מאשר קצב גידלהוכיח ש 

 כאשר קצב גידול המזון זהה לקצב גידול , דברבסופו של. המראים שאכן זה כך,  ממצאים מספריים
מהאמור לעיל ברור שהמצב האופטימלי עבור . ה באופן קבוע " פרושו שהסרטן ימצא בנת,הסרטן

ת זוכה להשלים את מתחלקזה הרגע שבו בדיוק כל הכמות ה, הסרטן הינו הרגע בו מתחילה ההרעבה
 או בדיוק באותו הרגע ק כאשר מצב זה קורה בדיו. בנית התא ולא נשאר עודף של מזון

  )                          9.3(ו )  9.2(מתאפס ברגע זה קיים על פי שבו 

                                                                                                   ) 9.7( 

 )9.8 (                                                                                     או                    

 )9.8.1  (                                                                           ונקבל  ) 9.6(נציב זאת ב 

 )9.8.2  (                                                             ) 9.8(ומ  ) 9.8.1(מ  וכן נקבל  

 )9.8.3  (      כלומר          ונקבל) 9.8(נגזור את 

 )9.8.4(                                                                 ׁ   נקבל ) 9.8.3(ו ) 9.8(או מ 
 ולכן אם ו קצב מתקדמים באותt(N( ו S)t (במצב הקבוע של שיווי המשקל מתקיים ש, וכפי שאנו רואים

הרי ברגע מסוים הוא יגיע לקצב גידול המזון וישתווה לו ,  גדול מקצב גידול המזון והוא הולך וקטן
נזכור שמשוואות אלו  .ומאותו רגע הסרטן והמזון יגדלו באותו הקצב ופרושו שאנו בשיווי משקל

נחזור .  הגענו לשווי המשקלכל עוד לא , ולא מתקיימות, במצב של שווי המשקל, מתקיימות במצב הסופי
או ) 9.8(הדבר בולט במשוואה , במצב שווי המשקל  הסרטן גדל בדיוק בקצב בו גדל המזון, ונדגיש

אני מניח שכל . כלומר הסרטן גדל בקצב של גידול כלי הדם המזינים) 9.8.4(ל ) 9.8.2(בהשוואה בין 
. בוודאי היו מי שהיו מעירים הערות,  כךאולם אם הייתי עושה זאת, אחד היה יכול להניח זאת ישירות

אולם זה גם לא כל כך משנה , אינני יודע בדיוק?  ובכמה צעדים זה יקרה, ה"מתי הסרטן יתייצב על הנת
הוא , המצב האופטימלי עבור הסרטן. כך יותר טוב לחולה, מאחר ככל שזה יקרה מאוחר יותר, לענייננו

ואם נראה , ר הסרטן הוא התקדמותו לפי החסם העליוןהמצב האופטימלי עבו, המצב הגרוע לחולה
  .הרי שמטרתנו הושגה, שתחת החסם העליון אנו יכולים לחיות שנים רבות

כלומר לא , t(S(נשים גם לב לעובדה שהגענו למסקנות הללו מבלי שהנחנו מהי צורת ההתפתחות של 
יתפתח בדיוק כמו  הארוך הוא בסופו של דבר בטווח, נסיס'יוג'חשוב מה נניח לגבי התפתחות האנג
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במצב שווי , הנוסחה הסופית של התפתחות הסרטן, שבסופו של דבר, זה אומר לנו .הגידול עצמו
זה גם .  הרבה יותר קטן מאשר מצב ללא הרעבהאך עם ערך , המשקל היא כמו במצב ללא הרעבה

שמגבלת המזון ללא דיאטה אלא , אומר לנו שמצב נורמלי ללא דיאטה פועל בדיוק כמו מצב של דיאטה
נובע , שההבדל באגרסיביות של הסרטן אצל אנשים שונים, שייתכן, זה גם מרמז. הרבה יותר קטנה

  . מהבדלי התזונה ביניהם
  

  מספר אבחנות והערות 
  

אזי לא ,  כלומר את  ,אם אנו  טוענים  שהסרטן משנה את האגרסיביות שלו: נקודה חשובה לציון. 74
יחד עם האמור לעיל . מפני שערכו משתנה ,  כגודל קבוע בעל ערך את ) 9.5(להציב ב יהיה זה נכון 

בכל , )לפחות כך במקרה של סרטן הערמונית(,  בקפיצות ולא ברצףאנו יודעים שהסרטן משנה את 
זאת ברור , הפונקציה גם גזירה,  פונקציה רציפה מאחר ומדובר במסה פיסיקליתtמקרה ברור ש

נקודות אי הרציפות של הנגזרת הן . אלא שהנגזרת שלה רציפה לחלקים, )9.6( הנתונה ב, מצורתה
לפיכך מותר לנו לגזור את , בין נקודת השתנות אחת לשניה הנגזרת רציפה.  משתנההנקודות בהן 

tבכל רגע ורגע למעט מספר מוגבל של נקודות  .  
  

נקודת תחילת    (ה "והה ביותר הוא הנתראינו שהמצב שבו הסרטן מתרבה במהירות הגב .75
ברצוני לתת אבחנה מדויקת בין . כאן. 9 ראה סעיף נקודה זו היא הרגע הראשון שבו ) ההרעבה

 ובין t 2.9(גם ב ו, ואילך) 9.1( כמופיע ב.( ו הוא קצב ההתחלקות של תאי הסרטן(t)dt היא 
כפי , )של תאים חדשים(ההתרבות הוא קצב  ואילו   dtת ביחידת הזמן מתחלקכמות התאים ה

פחות קצב , והוא שווה לקצב הלידה ללא מצב הרעבה, רואים אותו בעקבות הדיאטה, שאנו הצופים
אם נסמן את קצב , כלומר. )קצב המוות (הכמות שלא משלימה את בנית התא כתוצאה מחוסר מזון

  )9.9 (אזי נקבל שלא משלימים את בנייתם ב ) לאחר ההתחלקות(מספר התאים 
  

  " אומגה- מודל: "מודל ראשון
  

ידוע גם שללא . זוהי עובדה ידועה, נסיס הוא האמצעי של הסרטן להגדלת אספקת המזון'יוג'האנג .76
 אולם אפשר להוכיח ,).43סימוכין (. או הגבלת מזון קצב צמיחת כלי הדם עולה אקספוננציאלית, תרופות

הרי שגם כמות המזון צריכה לעלות , צמו עולה אקספוננציאליתשהגידול ע ידוע.  גם ישירותזאת
הנגזרת של פונקצית  (לפיכך הגיוני להניח שהגידול ביחידת זמן של המזון המסופק. אקספוננציאלית

אולם מכיון שקצב . )הנגזרת של פונקצית גודל הסרטן (נמצא ביחס ישר לגידול בגודל הסרטן, )המזון
אזי גם קצב גידול המזון צריך להיות ביחס ישר לגודל , ר לגודל הסרטןגידול הסרטן נמצא ביחס יש

יחד עם זאת . 113 בסוף סעיף .13בפרק וראה גם הנמקה לכך . אומגה-למודל זה קראנו מודל. הסרטן
לפיו קצב הגידול של המזון המסופק נמצא , ראינו צורך להציג מודל נוסף שכבר השתמשנו בדומה לו

מאחר שאם בטווח הארוך , יש הגיון מסוים בהנחה כזאת.  הכמות שכבר מסופקתביחס ישר לגודלה של
שאם ניתן להניח שקיים  קשר בין קצב גידול המזון הרי שפרושו, המזון וגודל הסרטן עולים באותו קצב

 ניתן גם להניח שקיים קשר בין קצב גידול המזון לכמות המזון שכבר הרי שבטווח הארוך, לגודל הסרטן
  ."מיו-מודל"למודל זה קראנו . תמסופק

 אנו )9.8.3 (ה מנוסח . 113 ובסוף סעיף .79 המוסברות בסעיף אומגה מסיבות-אנו מעדיפים את מודל
  ל  כלומר  נניח "  על  פי  ההנחה  הנ S(t) נבנה  את ,  מודל אומגה מתקיים,רואים שבמצב שיווי משקל

                                                                                                          ) 9.10(  
   אפשרות זאת נובעת ישירות ,ועל שמו קראנו למודל,  הינו פרמטר אותו עלינו למצואכאשר  

 וליתר נוחיות נציב פה . מערכת משוואות דיפרנציאליותמהוות) 9.10(ו ) 9.6 (המשוואות ב .)9.8.3(מ  

 )9.10.1  (                                                                   מחדש      )9.6(את 

  ) 9.10 ( ונציב בתוך הנגזרת את) 9.6 ( נגזור את
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  )9.11 (                                                  או בצורה אחרת               
  ונקבל )  9.10(נים ולאחר מכן את בפ) 9.6(ונציב את ) 9.10(נגזור את 

                           
  )9.12  (                                                     נעביר מאגף לאגף ונקבל  

  S(t)נראה שזו אותה משוואה בדיוק אלא שהאחת היא עבור)  9.12(ו ) 9.11(אם נתבונן במשוואות 
   -ווכאשר ,  הן משוואות הומוגניות ליניאריות מהסדר השני) 129.(ו ) t(N .).119(והשנייה עבור 

 מפני שעדיין , אבל אין זה נכון,t(N( לבין S)t(לכאורה לא קיימת תלות בין  .יש לכך פתרון פשוט, קבועים
   ).109.(ו ) 69.(חייבים להתקיים גם 

  
ועים  השאלה הינה האם באמת הינם   קב- וכאשר , אמרנו שלמשוואות שלעיל יש פתרון פשוט .77

לפיכך אין לי שום סיבה ,  משתנה בקפיצות  ולא ברצףאנו ראינו שלגבי סרטן הערמונית ? קבועים
נסיס 'יוג' הסרטן וקצב האנגאגרסיביותהנראה כפי שמה גם ,   ישתנה ברצף ולא בקפיצותלחשוב ש  

 כמו כן ידוע , שהנן נכונות בטווח הארוך) 9.8.4(ו) 9.8.2 ( בנוסחאות זאת אנו רואים.הולכים יד ביד
 ואותו דבר קורה לגבי ,נין פועל באותו כוון על הפרוליפרציה של הסרטן ועל צמיחת כלי הדם'יוג'שהאנג

יוסטטין הגורם לאפופטוזיס של תאי הסרטן ובו בזמן גם בולם את צמיחת כלי הדם המזינים את 'האנג
בין  מראים שהמודל שלנו לא מבחין  וגם, מקורות לטענות שלעיל אנו מצביעים על.13בפרק   .הסרטן

אנו  .והפרש זה הוא שקובע את רמת האגרסיביות,  אלא רק בהפרש שביניהם,פרוליפרציה לאפופטוזיס
 ,פועלים באותו כוון על האגרסיביות ועל ועל צמיחת כלי הדם המזינים,  שחומרים שמפריש הסרטןרואים

גם אם לא היינו רואים את .  בין האגרסיביות לבין צמיחת כלי הדם המזיניםוריש קשר ברשדבר המצביע 
כי ,  לחלוטין העובדה שהפונקציה רציפה ברורה.היה זה רק טבעי להניח זאת, העובדות שצויינו לעיל

, יתכן שהנגזרת לא רציפה במספר נקודות בגלל ההשתנות בקפיצות של הפרמטרים, מדובר על מסות
מה שיכול להיות , לכן כל הנוסחאות תופסות.  האי רציפות גם הנגזרת רציפה וגזירהאך בין נקודות

  .אבל זו בדיוק הסיבה לרציפות בחלקים של הנגזרת, שבאזורי זמן שונים הפרמטרים יהיו שונים 

 שקיימת תמיד ) 9.6(, נוסחה בסיסית. 73ו . 72אנו ראינו ב סעיפים  .78
.  אולם נכונות רק כאשר הסרטן מגיע לנקודת שווי משקל, המודליםונוסחאות נוספות המשותפות לכל 

אנו  רואים את הדימיון )  9.8.4   (והשניה )   9.8.2  (אחת מהן היא  
קבלנו שבנקודת ) 9.10(אף על פי שיצאנו מ ,  גם כאשר מסתכלים על שתי נוסחאות אלוN(t) ו S(t)בין 

נסיס וקצב התפתחות הסרטן זהים 'יוג'ב התפתחות האנגקצ, כאשר קצב הגידול מתייצב, שווי המשקל
נדגיש שמצב זה אינו מחוייב המציאות בכל  .ו מתמטי ברור בין  והם מתקדמים יד ביד וקיים קשר 

שבא אין גידול בכמות המזון ובכל זאת הסרטן , מאחר וראינו שקיימת אפשרות תאורטית, רגע ורגע
   .נסיס'יוג' של מבצעי ניסויים למיניהם בחומרים מעכבי אנגדבר זה חשוב להבנתם. ממשיך ומתפתח

  ונקבל ) 9.10(נשווה זאת ל )  9.8.3  (    ראינו כבר שבנקודת שיווי המשקל קיים

                                                       )  9.13(  
  . בי כל רגע ורגעאבל לא הוכחנו זאת לג)  9.13( מתקיים במצב של שיווי משקלכלומר 

  
  " מיו-מודל" :מודל שני

  
  האומרת   , מעניין לראות איזה משוואות כלליות הייתי מקבל אילו יצאתי מהנחה שונה .79

                                                                                                     )  9.14( 

) 9.15 (                                             )           9.6 ( נרשום לידה מחדש את
  .על מנת שנראה את מערכת המשוואות הדיפרנציאלית יחד

. דהיינו במצב שיווי המשקל, שמתקיימת בטווח הארוך) 9.8.4( על בסיס ,)9.14(יש הצדקה למשוואה 
מאחר שאיננו , וואה זו  בכל רגע ורגעשחסרה הסיבתיות הפיזיקלית לקיומה של מש,  נציין עם זאת
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אלא עם , דרישה לתוספת כלי דם תנבע מכמות כלי הדם בעצמםהרואים שום סיבה ביולוגית שבגללה 
בנוסף ). 9.10(שם קיימת סיבתיות ברורה ל , לכן אנו מעדיפים את מודל אומגה, כן הם עצמם סרטניים

 עומד בפני עצמו t(S(, במודל מיובעוד ש, N)t(לבין  S)t( דו כוונית בין ,לכך במודל האומגה יש תלות 
 . את מודל אומגהלכן גם מבחינה זו אנו מעדיפים, t(S(ב  תלויN)t( אלא רק N)t(והוא לא באמת תלוי ב 

 ומפני שלמעשה, מודל מיו נוח לעבודה יותרמפני ש, למרות האמור לעיל אנו נכנסים לפיתוח מודל זה
זאת כמובן לא הצדקה מדעית וגם לא הצדקה . ליותר מידי ניתוחים מדוע מבלי להכנס , עבדנו אתוכבר

אולם במהלך ההוכחות נראה , כאשר המודל היותר הגיוני הינו מודל האומגה, הגיונית מדוע לעשות זאת
 לעיניין חישובי אריכות הימים ,שמודל מיו נותן לאורך כל הדרך תוצאות יותר גרועות מאשר מודל אומגה

 ובכל זאת מצביעים על אריכות ,ולכן אם אנו בוחרים במודל הגרוע יותר מבחינת התוצאות, של החולה
שמערכת  , די ברור,נציין שכבר מהגדרת מערכת המשוואות .הרי שהשגנו את מטרתנו, ימים ניכרת

, בגלל התלות הדו כוונית של הפונקציות במערכת זו, אומגה מתפתחת יותר לאט מאשר מערכת מיו
   .אבל זו לא הוכחה ואנו נוכיח זאת בהמשך בצורה ברורה, ות החד כוונית במערכת מיולעומת התל

  ) 9.19 (       )  9.14(-  מונציב את ) 9.15(נגזור את 
      ונקבל) 9.15( מ S(t)נציב בפנים  את 

  )9.20  (                      ולאחר העברה ביו האגפים נקבל          
ראינו  שבמצב שווי משקל קיים  )9.14( נתונה לנו כבר ב S(t)קבילה עבור כאשר המשוואה המ

  )9.21  (                                                       ינבע  )9.14(  מכאן ומ)   9.8.4( 
  .  למודל מיו)9.14(וכן מתקיימת המשוואה )  219.(כלומר במצב שיווי משקל מתקיים 

  
  
  

   אומגה- ואות הדיפרנציאליות של המודלפתרון המשו
  

 הפונקציה )   9.11(נקח את אחת המשוואות למשל את  .80
 )9.22  (                         הקרקטריסטית של משוואה זו היא המשוואה  הריבועית  

   יהיה  N(t) אזי הפתרון הכללי של,   קבועים ו כאשר המקדמים , )9.22( הפתרונות של   ו יהיו 
                                                                                              )9.23( 

ו - ,9.24(                                        לכן  ,)9.22(פתרונות של  הם ה(  
  4יש לקחת לפחות על מנת לפתור את הפרמטרים . ברור שיש לנו כאן שני פתרונות ממשיים

   ו  שמהם נוכל לפתור את את  ,    ו קירובים ל מהן נמצא , דגימות
        )9.24.1  (                                                                             נובע       ) 9.22( מ 

         )9.24.2  (                                                                                          וכן         
   . ו  נוכל למצוא את ערכי ) 9.24.2( ו )9.24.1(ומ ,   יש לנו מהקרוב למדגם ו ערכי את 

  והפתרון התאורטי של) 9.22(  מופיעה בהפונקציה הכרקטריסטית  
  : הוא) 9.12(ו) 9.11 (

                                                                                          )9.24.3( 
 )9.24.4 (                      ולכן  N(t) יהיו שונים משל S(t)אך המקדמים של  

   ונקבל , שנכונה תמיד,)9.6( את  בפניםןנציב) 9.24.3(נגזור את 
  

 )9.24.5(                              נכנס איברים ונקבל   
יכול להתקיים רק אם כל אחד , tהנכון עבור כל , )9.24.5( הרי שהשוויון שב   הנחה ש 

   ו   כלומר מתקיים , מהמקדמים שווה לאפס
  )9.24.6(       ו                                                    או        

  :ונקבל) 9.10(וה זאת ל  ונשו )9.24.4( נגזור את 
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                                        )9.24.7( 
 )9.24.8(                                              נכנס איברים ונקבל 
יכול להתקיים רק אם כל אחד , tהנכון עבור כל ,  הרי שהשוויון שלעיל  ושוב  בהנחה ש 

 )9.24.9(                             :  מר מתקייםכלו, מהמקדמים שווה לאפס

  )9.24.10(                                                   ומכאן נקבל            

 )9.24.11(      ונקבל)  9.24.10(ב  t=0 נציב . )9.24.3( נתון לנו ב N(t)כאשר 
 )9.24.12(                                                              נקבל ו) 24.3( ב t=0נציב וכן 
, , , ידועים וכן c1 ו c2)  לכן ידועים גם ) כולם ידועים או מחושבים מהמדגםN(0) ולכן גם S(0) 
  .S(t) ו N(t) וכן ידועים לנו .

ון הגיעו לאיזון מצב בו קצב ההתחלקות וקצב גידול המז , ננסה לראות מה קורה במצב של שיווי משקל
  .   ה"כלומר הוא נמצא בנת, והסרטן מנצל לגידולו את כל כמות המזון העומדת לרשותו

כלומר  ) 9.8(בנקודה זו   מתקיים     נובע שבשיווי משקל קיים) 9.84(מ

  )9.24.13(                                                                  לכן גם 
  )9.52( שוב במודל מיו  ב חה נפגושאת אותה נוס

    נציב זאתקיים בשווי משקל) 9.13(לפי  .לצרכים עתידיים נפתח זאת בדרך נוספת
   )9.24.14(                                                                      ונקבל )9.24(ב  
 )9.25(                                                 כ צורת הגרף הינה         "וסה 

) 9.26 (                                        ,        ונקבל)  9.25(נגזור  את  

  ונקבל ) 9.26(ב   נציב זאתשבנקודת  שווי  המשקל  מתקיים   )  9.8.2(אבל  ראינו ב 
                                                                         ) 9.27 (

 )9.28 (            כלומר בשווי משקל קיים מראה )  9.27(ל ) 9.26(השוואה בין 
  .ואנו רואים שהסרטן גדל אקספוננציאלית מרגע שהוא בשיווי משקל

  
במקרה זה כלומר , תחת ההנחה שהתזונה נשארת קבועה ולא גדלה) 2.15( אנו הגענו לנוסחה .:הערה
 שזה בדיוק ולכן הפתרון הוא     ו ש ) 9.24(לכן נקבל מ ו הנחנו 

  .והוא בעצם פתרון פרטי של מודל ) 2.15(הצורה של 
  

  

  פתרון המשוואות הדיפרנציאליות של המודל מיו
  

  הפונקציה הקרקטריסטית שלה ).  9.20(נפתור כעת את  המשוואה הדיפרנציאלית שב  .81
 )9.29  (                                                                  הינה                     

 )9.30  (                             והפתרון שלה הינו                   
   ו    נצטרך לפתור את   ו  למצוא את Psaאם נצליח מתוך נתוני ה

  )9.31 (                                                 :      התבוננות בפתרונות מראה לנו כלהלן 
                                                                            )  9.32(  

  )9.32.1 (                  :  י חיבור וחיסור שלהן "ע, משתי המשוואות האחרונות נובע
 )9.33    (                                                                  נובע מיד )  9.32.1(מתוך 

  :   לכן בנקודה זו יתקיים))9.21(ראה  נוסחה   ( קיים ראינו שבנקודת שווי המשקל 
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                                                                                          ) 9.34 (
) 9.35  (                                                   ונקבל   ) 9.34(ר את נגזו

  לכן  שבמצב שווי משקל מתקיים) 9.8.2(ראינו ב 
                                                                                        )9.36 (

 )9.37   (                       ורה הסופית היא    ולכן הצנובע ) 9.36(ו ) 9.35(ומ 
במצב שווי המשקל אנו מקבלים את אותה , ולכן לא משנה מאיזה מודל נצא).  9.28(שזה זהה ל 

כפי שראינו  הפתרון הכללי של משוואה דיפרנציאלית ליניארית   . S(t)נדון כעת בפתרון של  .התוצאה
 הם הפתרונות של  ו כאשר   )9.24.3(מהמעלה השנייה צורתו כמו ב 

         ) 9.22(דוגמאות לפונקציות כרקטריסטיות הן  .המשוואה הכרקטריסטית שהינה משוואה ריבועית
אנו כבר דנו בנושא זה , הפתרון הזה נכון בתנאי שמקדמי הפונקציה הכרקטריסטית קבועים). 9.29(-ו

   נקבל ) 9.23(  ב  t=0 נציב  אם.  זו ה מלאה להנח ויש לנו הצדקה. 77ו . 74  בסעיפים
) 9.39 ( היא המשוואה                       ) 9.14(הפתרון של ) 9.38(

  : נקבל)  9.6(ונשווה זאת ל ) 9.23( שב  N(t)נגזור את הפתרון הכללי של 
                                                                )   9.40( 

   ונקבל,)9.32.1( ב  כפי שראינו ,  ו בפנים וכן   )9.39 ( ואת) 9.23 ( אתנציב 
                                       ) 9.41( 

)    9.42  (                 :    נכנס איברים ונקבל
  ם מכאן  נובע  שהאגף השמאלי מתאפס על  כן הביטוי שבתוך הסוגריים מתאפס ואנו מקבלי

                                                                                                            )  9.43( 
  ומכאן  S(0) הרי שאנו יודעים גם אתc1 ו  , את מאחר ואנו יודעים 

                                                       ) 9.43.1( 

 )9.43.2  (                  וכן 
  ) 9.43.2(ו) 9.39(לכן מערכת המשוואות הרלוונטית היא 

 נשים N(t) ואת S(t)לכן אנו יכולים לפתור את ) 9.43(  ידוע מ S(0)ו   כל הפרמטרים ידועים מהמדגם

נחזור שוב )  2.15 (  מקבלים נוסחה הזהה לנוסחה הבסיסית  לב שאם מניחים
 נתון לנו ב S(0)כאשר נובע ) 9.37(  ומ מתקיים ) 9.21( על פי שבמצב הסופי

 )9.43.3(                 ולכן אנו מקבלים במצב שיווי המשקל) 9.43(
  ).9.39( יש לנו  ב S(t)את .  במצב שיווי משקלור מודל בע ,) 9.24.13( ב שקבלנו משוואהאותה זו 
  

  t(N(של פתרון מספרי לפרמטרים 
  

המשוואות שקבלנו הינן משוואות דיפרנציאלית ליניאריות מהסדר השני  ולכולן לכן , פי שראינוכ .82
   הם הפתרונות של הפונקציה   ו כאשר  ,  , פתרון שצורתו אחידה 

 ואנו מנסים להתאים לתוצאות יש לנו תוצאות מדידות  של . הקרקטריסטית יהיו מקדמיה אשר יהיו
לכן בשלב זה לא חשוב כלל אם המשוואה היא תוצאה של , )9.24.3(ה נתונה לנו ב אלו פונקציה שצורת

לאחר שנמצא פרמטרים אלו  . 2c  ו  , ,    1c  מטרתנו היא למצוא את. מודל האומגה או מודל המיו
       1c בכל מקרה .   השייכים למודל המיו ו   או את,  השייכים למודל האומגה ו נוכל למצוא את 

מתוך כל הפיתוחים שהראנו .  יהיה זהה בשני המודלים.  )t(N  ו זהים בשני המודלים וכן   יהיו 2c-ו
 מאחר שהמשוואות , S(t) כמו כן יהיה הבדל בפונקציות המתארות את, יהיה שונה  ברור שה

פונקציות עם הבדלים בדרך ההתפתחות של היהיו וכן ). 9.12(ו ) 9.14(, הדיפרנציאליות שלהן שונות
הזמן אולם כפי שראינו לא משנה מאיזה מודל יצאנו כולם מתכנסים בסופו של דבר לאותה תוצאה 
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אצל החולה ,  של השלב השני בהתפתחות הסרטן Psaהנבנה את הגרף הנובע מנקודות  ).9.37(
  . ואילך.) 21( נקודות כמוצג בסעיף 8 גרף המתבסס על ,שבמדגם

  
  
  
   27-שרטוט

  

  
  :כפי שאנו רואים הנוסחה של הגרף הכחול הכוללת התפתחות כלי דם מזינים הינה 

                  )9.44(  
  ) 0.00055194293  c1=0.36299039  c2=-0.1497218       )9.45 -0.01697261         ולכן

אם כי היא דומה , השונה ממנ)  לפי נוסחת הקרוב של תוכנת הגרף(נסיס 'יוג'נוסחת הגרף ללא אנג 
אך שונה ממנו מהותית בהמשך , בתחום הזמן הנדון, נסיס'יוג' לגרף הכולל את האנגשרטוטמבחינת ה

  ) 9.46 (                                               .הזמן
אולם מאחר ולא היה ברור לי כיצד תוכנה זו , י התכנה הגרפית שהשתמשתי בה"הגרפים נמצאו כקרוב ע

על כן המשכתי , והגעתי דרכה לאותה תוצאה למעשה, תחתי מערכת נוסחאות למציאת הפתרוןיעובדת פ
 לאחר שמקדם הקורלציה השתפר רק ,כנת הגרף ונעצרתי בגרף הכחולולקרב את התוצאה בעזרת ת

ליד כל גרף אנו רואים את מקדם הקורלציה בריבוע ואנו רואים .  לאחר הנקודה העשרונית11-במקום ה
נסיס התקדם 'יוג'והסיבה הינה שהאנג, נסיס טובה יותר אמנם לא בהרבה'יוג'שההתאמה למודל האנג

  ועבור הכחול R=0.9582797עבור הגרף האדום : מקדמי הקורלציה הינם כלהלן. לאט מאד בתקופה זו
R=0.9585461   

  
  מודל מיולפתרון מספרי 

  

  :והינו)  9.44( נתון לנו ב N(t)הפתרון עבור . 83
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               )9.46.1( 
  )9.47  (                נובע ) 9.32.1(מ  . S(t)נעבור כעת למצוא את הפתרון עבור 

  )                                                     )9.48וכן        
 זאת מפני שתהליך ,נסיס'יוג'מספרים אלה דומים מאד למה שקבלנו כאשר עבדנו עם המודל ללא האנג

 0.0005174 בעבר והיה שווה  שקבלנושל  ברצוני להסב לדימיון בערך .נסיס היה מאד איטי'יוג'האנג
 שפה אנו מוצאים זאת   בעוד))4.0.1(ראה (' לשלב ב'  בין שלב אSאותו מצאנו על בסיס השוואה של 
 במחקר את המודל הבסיסי שפיתחנו, מחזקנתון חשוב נוסף שוזה  ,מתוך הנתונים של שלב אחד בלבד

שהיא )  9.43(  ואנו מקבלים מ S(0)  הרי  שנוכל למצוא  את  ,c1 , ,מכיוון שאנו יודעים את .זה
)     9.49 (                             עבור מודל המיו  S(0)הנוסחה של 

) 9.50 (              :  הינה S(t)ולכן הנוסחה של 
של ' שלב בעל בסיס הנתונים של   עבור מודל מיוםיובזאת השלמנו את מציאת הערכים המספרי

  ).2011 טרום ההקרנות שעברתי ברבע השני של .( התפתחות הסרטן
אנו יודעים שבשווי ) 9.7( אבל מאנו יודעים שקיים תמיד עבור מודל מיו  ) 9.39(מ

) 9.51(                                                            שבחרנו S(t)משקל מתקיים עבור כל  
הרי מכל זה נובע שבשיווי ) ) 9.21(ראה נוסחה  ( אבל מכיון שבשיווי משקל  מתקיים עבור מודל מיו 

)     9.52(                                                                 משקל מתקיים  
  )9.53(                                                                       וכן    

   
   ))129. (,) 119.(, )109.(המשוואות (פתרון מספרי למודל אומגה 

  
עת לפתור את המודל  מספרית ראינו את הפתרון התאורטי למודל האומגה נעבור כ. 80בסעיף  .84

   .27בשרטוט כפי שהדבר בא לידי ביטוי , שהיו במדגם שלנו, Psaעל בסיס ערכי ה
  ,קבלנו ) 9.44(במשוואה 

0.01697261-     0.00055194293      c1=0.36299039      c2=-0.1497218     ) 9.55 (  
 11שיפר זאת רק  במקום  ה כאשר כל קרוב נוסף :  כאשר מקדם הקורלציה הינו

) 9.56   (  נובע     )9.45(ו  ) 9.24.2 (,) 9.24.1( מ .לאחר הנקודה
) 9.57   (                                      וכן                           

   )9.44( מצאנו מהגרף והפונקציה מופיעה ב  N(t)  נזכיר שאתו מצאנו את  ובזאת 

נציב את הנתונים   ראינו   השייכת למודל אומגה )9.24.10(בנוסחה 
  )S(t)  )9.58 את ונקבל

  )9.59 (   לצרכים עתידיים נחשב 
  

  השוואה בין שני המודלים
  

  :לצורך ההשוואה יש צורך לבדוק שני נושאים .85
  .ניתוח של נתונים בפועל. א
  .נתוח של תחזיות לעתיד. ב

שבשני המקרים יש להתאים את הנתונים לפונקציה שצורתה , טיןברור לחלו: לגבי הנתוח בפועל
הרי שגם , ומכיון שהנתונים בפועל הם אותם הנתונים עבור שני המודלים

מתוך הפתרון בפועל . N(t) ובשני המיקרים נקבל את אותה הפונקציה ,ההתאמה תהיה אותה התאמה
אנו מקבלים פתרונות שונים עבור שני  וS(t) והמשוואות הדיפרנציאליות ניתן לפתור את N(t)של 

עבור .  בהתאמה וב נסמן אותם ב, לנוחיות הזיהוי על מה אנו מדברים . המודלים
  )9.50(קבלנו ב . 83הנתונים בפועל של הגרף המוצג בסעיף 
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        קבלנו ) 9.58(וב 
  
  
  
  :שרטוטהלן הל

  28-שרטוט

  
  

נחלק אחד בשני . אנו רואים ששני הגרפים מתקדמים כמעט במקביל והיחס ביניהם שואף למספר קבוע

  )9.60(                                    :ונקבל
  אנו מקבלים .  יום היחס הינו קבוע לכל צורך מעשי20האיבר השני דועך מהר מאד ולאחר כ

R(0)=0.9561738,       R(20)=0.9681341     ואנו רואים שאין למעשה  וכן
  .כמעט הבדל בין הערך הנמוך ביותר לגבוה ביותר

  R(t)להלן הגרף של 
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  29-שרטוט

  
  

אנו ?  שגם בעתיד יהיה כך הדברהאם פרוש, תקופה שמדדנו התוצאות של שני המודלים דומותב .86
  : נבדוק זאת כעת

     ם   אנו מקבלי) 9.43.1(בהתבסס על 
  

                                                         )9.61( 

) 9.62       (                                             ראינו    )9.24.10(וב 
  )9.63     (         לכן גם קיים     ראינו   )9.24.2(וב 

  )9.64        (       ומכאן         

  )9.65        (                                                                         ולכן  
  גדלים S(t)ו N(t) ומכיון ש  נובע שלא משנה על איזה מודל מסתכלים  הרי ) 9.30(ומ ) 9.24(מ 

                                                             ולכן  קיים          הרי שניהם גדולים מאפס מכאן נובע  שתמיד קיים  ,  פיסיקליים
                                                                                    )   9.66(  

  ) .9.64(האמת שרואים את זה ישירות גם מ
 הרי S(t)חנו לגבי נובע שלא משנה מה הנ) 9.8(מ .   במצב של שווי משקלR(t)נבדוק את 

    נניח שמודל מיו הוא הנכון אזי יתקייםלכן אם  מתקיים

                            ואם נניח שמודל אומגה הוא הנכון נקבל שמתקיים
  במודל אומגה קיים בשווי משקל   )9.24.14(לפי 

בשווי משקל   ולכן     גםים   קי) 9.21(לפי בשווי משקל במודל מיו ו,    במודל מיו מתקיים תמיד 
.    בשני המקרים מתקיים  ,לכן בשיווי משקל לא משנה מהו המודל האמיתי  במודל מיו מתקיים 

  שבשיווי משקל מתקיים נקבל , אם נניח שמודל מיו הוא הנכון,לכן

                                           )9.66.1(  
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  וא הנכון הרי נקבל שקיים בשיווי משקלאם נניח שמודל אומגה הו

                                                  )9.66.2( 

  )9.66.3(                                                                                                 או
ל מודל אומגה איטי מאשר במודל מיו קצב  ההתקדמות ש, לאורך הזמן: מכאן נובעת מסקנה חשובה

הבעייה הגדולה הינה  .והאפקט המצטבר הינו משמעותי ביותר כאשר אנו מגיעים למצב שיווי המשקל
 ולכן איננו יכולים לעשות ,ישירותt( S( איננו מסוגלים למדוד את .שקשה לוודא מהו המודל המתאים
רק בטווח הארוך .  נותן את הרגרסיה היותר טובה ולראות איזה מודל,רגרסיה בין תוצאות מדודות למודל

נסיס ומכיון שאת הסרטן אנו 'יוג'מאוד כאשר הסרטן מגיע לשווי משקל הסרטן מתקדם בדיוק כמו האנג
במצב , הבעיה הינה שבטווח הארוך. הרי אנו יכולים לכאורה לדעת איזהו המודל המתאים, יודעים למדוד

ולכן אין לנו אפשרות להחליט עם } )9.8.4(ו ) 9.8.3(ראה נוסחאות { שני המודלים מתקיימים, שווי משקל
לעבור דרך , ייתכן שאפשר יהיה במחקר ארוך זמן על אותו חולה. מי מהם הגענו למצב שיווי המשקל

 ולאחר מכן להציב בגרף  ו ולמצוא לכל שלב את , מספר שלבים של ירידת האגרסיביות
 הגרף האמיתי צריך להיות רציף ל להציב גרף עבור "לאורך הזמן וכנאחד את תוצאות 

מאחר ומדובר על גדלים , פחות או יותר על אף השתנות ערכם של הפרמטרים עם השתנות האגרסיביות
מאחר ואין . וגם צמיחת כלי דם אינה נעשית בקפיצות אלא ברצף, פיסיקליים שאינם משתנים בקפיצות

אם כי השיקולים הכלליים מובילים . ה לדון בנושא באופן מעשיבידי נתונים כאלה אין ביכולתי בשלב ז
, נובע )9.66.3(ו ) 9.66.1 ()9.66(מ . 79כפי שהבהרנו בסעיף . לכך שהמודל המועדף הינו מודל אומגה

  . אנו בוחרים במודל הגרוע  משמעותית מבחינת תוחלת החיים הצפויה לחולה, שאם נבחר במודל מיו
  
  

  .מודל מיו על פי תחזיות לעתיד
  

אנו רואים שבעצם השתמשנו שם בחסם הבנוי  , m=1ונציב שם . 51בסעיף ) 7.6(אם נסתכל על  .87
 ובכל מקום בו רצינו  גדל אקספוננציאלית עם ערך S(t) מפני שבעצם הנחנו ש  על מודל 

עליה אקספוננציאלית י "לערך בתאריך אחר ע, עברנו מערכו בתאריך ידוע,  בתאריך מסויםSלחשב את 
כך שלמעשה בחישובים הקודמים פעלנו על פי   או ירידה אקספוננציאלית עם המקדם

אם נעשה כרגע חישובים מחדש על פי אותו מודל לא יהיה  . המודל שחישוביו הם לרעת אריכות הימים
אולם נוכח העובדה , ליהאמת שזאת הנטייה ש.  ואולי יהיה מי שיחשוב שזה מיותר,בזה משום חידוש

 החלטתי על  ושל  S(0)ערכים אחרים של , נסיס'יוג'שקבלתי בחישובים על פי המודל הכללי של האנג
לבצע את החישובים ואנו יכולים לראות זאת כעוד חישוב במסגרת ניתוחי הרגישות , אף החזרה שבכך

ו מלעשות זאת בגלל תוצאות שנמנענ, ולו רק על מנת למנוע מחשבות מיותרות, לפרמטרים השונים
 5194293 מקבלים  27-שרטוטבפתרון המו  Sמצאנו ) 9.49(ב .גרועות

 אך האמת שבמסגרת ניתוח הרגישות. לעומת חישובינו הקודמיםS   ובואנו רואים מיד את ההבדל ב 
 וגם אז   גרוע  השתמשנו בנתון הרבה יותר8-  וטבלה21-שרטוט.  52הקודמת בסעיף 

כבר פגשנו מספר פעמים . כך שלא צפוי שינוי מהותי בתוצאות אם בכלל. הגענו לאריכות ימים מדהימה
נעבור כעת . בעבודה זו בעובדה שבמסגרת ניתוחי הרגישות השונים בסופו של דבר התוצאות דומות

  .לביצוע החישובים

של שהינה הנוסחה ראינו  )9.43.2( בסעיף .88
את כל .  ואנו צריכים להשתמש בה על מנת לחזות את העתיד על פי מודל זה,  השייכת למודלPsa-ה

והיא אולם לגבי העתיד יש לנו בעייה , 27-שרטוט .82הפרמטרים כבר מצאנו למעשה בגרף שבסעיף  
וקטן עד  הולך אנו יודעים ש  . C2 משתנים עם הזמן ויתכן שגם  , וכנראה גם  העובדה ש  

אך מאחר ואינני יודע לתת ,  חייב לקטוןעם ירידת האגרסיביות גם  .  שהסרטן מגיע למצב שיווי משקל
בידיעה ברורה שהנחה זו היא לרעת חישובי אריכות , הרי נניח שאין הוא משתנה, לכך ביטוי מתמטי

ך מאחר וההוכחות הן א,  ובכמהיש בידי חישובים לגבי המועדים בהם מבצע הסרטן ירידה ב. הימים
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אנו יודעים שבמצב שיווי . מסיביות אין ברצוני להכנס אליהם ועל כן אעשה את התחזיות בעזרת חסמים
שהיא הנקודה שבה קצב הגידול של , ה" זה הסרטן נמצא כל הזמן בנת במצב=המשקל קיים  

שהינו השלב בו בחנו , ןשל הסרט' בשלב ב. הינו המכסימלי האפשרי עבורו בתנאי ההרעבה שלו, הסרטן
, איננו נמצאים בשיווי משקל ולכן קצב הגידול של הסרטן איננו המכסימלי האפשרי עבורו, את הנתונים

לפיכך אם . מאשר החסם המכסימלי שלו, ) 45%כ (, ואכן הראנו שהוא גדל בקצב ממוצע נמוך בהרבה
הרי שאני פועל בחישובי לרעת , ןכבר בתחילת התפתחות הסרט, אציב את הנתונים בתנאי שיווי משקל

גם פה אפעל לרעת חישובי אריכות ,  העכשווי שווה לערך של אם נציב את ערכו של  . אריכות הימים
                =לאור האמור לעיל אציב  .  יקטן עם ירידת האגרסיביותמאחר וצפוי שערכו של , הימים

  )9.67  (                                                           ואז נקבל) 9.43.2(ב 
  זאת   נציב מקבלים  27-שרטוטומהפתרון ב Sמצאנו ) 9.49(ב

     
  ) 9.68 (                                    ) 9.67( -ב 

  לפי כך נצטרך לפתור את  t=0 )9.68( כאשר נציב בN(0) שיתן לנו את m את הערך c2נציב במקום 
                                                                                                    )9.69(  

אך מתאימים את ההתקדמות למצב של שיווי , נזכור שאמרנו שאנו יוצאים ממצב הסרטן הידוע לנו
   .N(0)כלומר מאותו ' הה לגודלו בתחילת שלב בכלומר אנו יוצאים מגודל סרטן הז, משקל

) 9.70 (                                             אנו יודעים שקיים  ) 9.55(מ 
  :ונקבל) 9.68(ונציב זאת ב  -=5.54933141mומכאן מקבלים ש 

                                    ) 9.71 (  
ון הרי עדיין נשאר האי שוויון מאחר וכפי שאמרנו אנו מתחילים  מתקבל שווי t=0על אף העובדה שב 

אבל מתקדמים מיד בקצב המכסימלי בשעה שבמציאות התקדמנו ' מאותה נקודה התחלתית של שלב ב
ההתקדמות ההתחלתית שלנו היתה לפי . בהתחלה בקצב שהינו הרבה יותר קטן מהקצב המקסימלי

  )9.44 (נוסחה

                      ) 9.71.1( 
  )9.71(שב החסם גרף  את נשרטטאנו נבצע השוואה ביניהם אך קודם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 93

  30-שרטוט

  
  

 שנה 17.61 כ  חודשים או211.45  יום שזה6,428 תהיה לאחר Psa=200מהגרף רואים שהגעה ל 
 כ " סה,p=0.04מ   ולאp=0.213 חודש מאחר והגרף מתחיל  מ 5.26 עלינו להביא בחשבון תוספת של 

 לצורך הערכה בכמה זמן הרענו .52 בסעיף 8- בטבלה 19.84ו. 36 בסעיף 19.96שנה לעומת  18.06
נעשה השוואה בין הגרף לעומת הבפועל ולעומת החישובים הקודמים , את חישובי אריכות הימים 

לאריכות הנוכחי  המשמש אותנו לצורך חישובי החסם 30-שרטוטלבין  ,)27-שרטוט(שמצאנו מהמדגם 
  .הימים
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  31-שרטוט

  
  

. ב של התפתחות הסרטן-בתחום הזמן של שלב, אנו רואים את ההבדל הגדול בין המציאות לבין החסם
את ) 3.20(מצאנו בנוסחה .  בגרף החסם1.31לעומת ,  במציאות0.4 יום הינו 176 לאחר Psaה 

שהינו השלב , לב השלישי   לרמת האגרסיביות של הש    הגבולות הבאים   
 מאשר החסם 10שהרמה הנמוכה האפשרית בשלב הבא עדיין גבוהה פי , ומכאן רואים, הבא

שירידת האגרסיביות בכל שלב הינה לסביבות , 28ובהתחשב בכך שראינו בסעיף , שהשתמשנו בו
מעבר  ירידות ברמת האגרסיביות 3אנו מסיקים שיהיו לפחות עוד ,  אחוז של השלב הקודם50%ה

  רק p=1.31מכאן אנו מסיקים שנגיע לתוצאה של .  יום המופיעים בגרף176לירידה המידית בסוף ה 
אורך כפול ( יום 350 בערך של השלב הרביעי כאשר סופו של השלב השלישי נגיע לאחר שלישבבערך 

של התקופה  מהעלייה 3לקחנו עלייה של יותר מפי , ליתר בטחון( pעל ואז נעמוד ) מהשלב הקודם
' בשלב ב(  p=1.31 שנגיע ל  עדיום נוספים 176 כ    עודונוסיף ) 2אף על פי שלקחנו זמן פי , הקודמת

 יום כלומר הגזמנו פה לרעת t=702  כלפני  p=1.31לכן לא צפוי שנגיע ) 0.19עלינו בתקופה כזו רק ב 
אנו צפויים לפחות לעוד , הללו הימים 027וזאת כאשר לאחר יום  526בכ החישובים של אריכות הימים 

מכאן שהגזמנו לרעה בחישובי אריכות .  לפני שנגיע למצב שיווי המשקל,שתי הורדות ברמת האגרסיביות
 נשים לב שהמספרים כאן שונים מהערכותינו במקומות . שנים1.44 חודש או 17.3הימים לפחות ב 

  . האחריםאחרים מאחר והגרף שאנו משתמשים בו כחסם כעת שונה מהגרפים
  

  רכוז התוצאות והשוואה על פי החישובים השונים
  

  :את הרכוז וההשוואה נעשה בכמה שלבים .89
  
  :88 של סעיף להלן טבלה המרכזת את התוצאות .א
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  12.2-טבלה
  

מספר 
  סידורי

  סעיפי מקור  חודשים  הנושא

  88  211.45  אריכות ימים על פי הגרף  1
  52 ,  51 , 37  43.50  טיפול הורמונלי  2
  p=0.04 5.26  88 ולא מ p=0.213התחלת גרף מ   3
  88  17.30  עלייה פחות מהחסם בשנים הראשונות  4
    277.51  כ כללי בחודשים"סה  .5
    12.23   על פי האמור פהכ כללי בשנים"סה  .6

  
  : שבמסמךלהלן טבלה המרכזת את תוצאות החישובים השונים .ב 
   

  12.3-טבלה
   

מספר 
  סידורי

  הערות  יםשנ  הנושא

    23.12  12.2-אריכות ימים על פי טבלה  1
לא כולל פיצוי על עליה מתונה   23.60   6-אריכות ימים על פי טבלה  2

  בשלבים הראשונים
    24.37 8.1-אריכות ימים על פי טבלה  3

  
 קצת נמוך כי לא כללנו שם 2החישוב בשורה , אנו רואים ששלושת החישובים נתנו תוצאות דומות

ברור שצפויים  . לא עולה על פי החסםPsaאת התרומה של העובדה שבשנים הראשונות הבחשבון 
העליה וגם חישובי , ובעקר בגלל תנאי התחלה שונים, הבדלים בחישובים בגלל קרובים ועגולים

אין זה פלא שהתוצאות דומות מאחר ובכל המקרים .  החסם היו מקורביםלעומת  Psaהמופחתת של ה
 לדוגמא בחישוב הראשון והשני .ל דברים שהחישוב העיקרי לא הביאם בחשבוןהשתדלנו לפצות ע

 מאחר והחישוב , והחישוב על פי הבפועל לא היה גדול באופן מיוחד החישוב על פי החסםההבדל בין 
עתידי כפי שהוא יהיה בנקודת  S\ב   בעוד שהחישוב השלישי התחשב, הקייםS\החל על בסיס ה 

יוצא מכך שאם נתנו את הפיצוי המתאים  .נותן הפרש יותר גדול לעומת המצב בפועלוזה , שיווי המשקל
אבל הדבר החשוב ביותר הינו  .שוב ואם לא עשינו טעויות אנו צריכים לקבל תוצאות דומותילכל ח

אלא עסקנו בחסמים שפעלו לרעת חישובי אריכות , שבעצם לא עשינו פה חישוב מדויק של הזמנים 
ים בחסמים אין חובה שנקבל אותן תוצאות לדוגמה אם הייתי לוקח את אחד החסמים הימים וכשעוסק

בכל זאת . אך לא היה נותן לי את אותה התוצאה,  הוא היה נשאר חסם10ומוסיף לו את המספר 
ל לבחור בחישוב הרי אוכ, מאחר וכולם חסמים. הקירבה של החישובים מקנה יתר אמינות לתוצאות

  . ישנם שולי בטחון של כמה שנים בכל החישובים הללוכלשהו מביניהם באשר
 מהמצב שהייתי בו  שנה24וכל להגיע לאריכות ימים של א שעל בסיס הטבלה שלעיל נוכל לסכם . ג

, 8 אולם לא הבאנו בחשבון שבאותו מועד על אף האגרסיביות הגבוהה וציון גליסון ,p=0.04כאשר היה 
שנים לאחר  p=0.04 , 5 נמצאתי ברמה של געתי למצב בו ניתוח והקרנות ה, הרי בעזרת הדיאטה

 עדיין לא הבאנו  . שנים שכבר עברתי אותם 5כלומר אריכות הימים המחושבת הינה מעבר ל . הביופסיה
. בחשבון את התרומה העתידית של העובדה שההקרנות פגעו בכלי הדם המזינים והפחיתו את התזונה

ראינו ) 10.7(ואילו  ב ) 10.5( S=0.004718  התקייםp=0.04יה ראינו שכאשר ה) 10.5(בנוסחה 
 כלומר ההקרנות הקטינו את כמות המזון Sn(0)=0.002555271 קבלנו   pשלאחר ההקרנות עבור אותו 

 בססנו על הנתונים של טרום 30 -שרטוטמאחר ואת הגרף ב,  מהכמות שלפני ההקרנות54.2%ל
 יותר מאוחר הגרף מוגבה פי p=200ואנו צריכים להגיע ל שהגרף הינו גבוה מידי  ההקרנות הרי

 באותו זמן שיקח להגיע ל , לאחר ההקרנות p=200 כלומר אנו נגיע ל1.84=4.718/2.555271
368=200X.841=pהארכה של  כלומר , יום6428 יום במקום 7522 שזה ,  30-שרטוט על הגרף שב

  . שנים בדיוק3 יום או 1094
   
  :יל נוכל לסכם את שאמרנו עד כה כלהלןלאור האמור לע. ג
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   12.4-טבלה

  
מספר 
  סידורי

  הערות  שנים  הנושא

     24   2011אריכות ימים החל מיוני   1
    5  2011חיים עם סרטן לפני יוני   2
    3 תוספת אריכות ימים בגלל הקרנות  3
על פי  שנים 5לעומת תוחלת   32  בשניםכ אריכות  ימים "סה  4

  וחליתהרפואה הקונבנצי
  

  .זוהי תוצאה יוצאת דופן שהתעלמות ממנה תהיה מעשה חסר אחריות לחלוטין
  
  

  רכוז הנחות לרעה
  

וכולן לרעת אריכות הימים היכולות לגרום לחישוב תחזית , להלן רשימה של ההנחות שעשינו .90
ות לכל לאריכות ימים  הגרועה באופן משמעותי ממה שניתן להשיג במציאות כל ההנחות הללו משותפ

  .החישובים שעשינו
  

על אף שהשיקולים , ממודל אומגה) במידה משמעותית(בחרנו במודל מיו שהוא המודל הגרוע  . א
  .ההגיוניים מראים שכנראה מודל אומגה הוא הנכון

  
מראים , עליהם הצבענו, בעוד שההיגיון ונתוני מחקרים,  לא קטן עם ירידת האגרסיביותהנחנו ש . ב

  .ית בין רמת האגרסיביות של הסרטן לבין קצב צמיחת כלי הדם המזיניםקורלציה חיוב
  
  :Q-Pבתוספת עבור טיפול הורמונלי בעזרת . ד

, מינימלי שזה ממש, של משך הטיפול המצטבר עצמו,  בחשבון רק תוספת של שנתייםנולקח) 1 
קה של מספר והפס, הכולל טפול קצר של כחודשיים, בהתחשב בצורת הטיפול האינטרמיטנטי

שהרי , אין שום ספק שמשך הטיפול המצטבר של טיפול כזה יהיה הרבה יותר מאשר שנתיים. חודשים
ואף הצבענו על עדויות של שימוש  רצוף ארוך מאד , זה כל הרעיון שמאחרי הטיפול האינטרמיטנטי

  .םלהערכתנו יש פה פוטנציאל לעוד מספר שנים רב תוספת לחישובי אריכות הימי. במוצר
דבר שיכול להביא גם הוא להארכת משך , Psa חוסם את ייצור הQ-Pהצבענו גם על כך שה ) 2

 מהווה Psaלאור העובדה שהצבענו על מחקרים המדברים על כך שה,  Q-Pהפעילות החיובית של ה 
וכן עדויות ומחקרים המראים , גורם המאפשר המשך התפתחות הסרטן במצב של חסר הורמונלי

  .ם במצב של סרטן עמיד לחסר באנדרוגןשהוא עובד ג
  
  .לא הבאנו בחשבון טיפול כימותרפי. ה
  
.  יחד עם הדיאטה לפחות שנתיים' ובסעיף ה שנים 4יש לנו שולי בטחון של לפחות ' לדעתי בסעיף ד. ו

  . שנים אלה  בטוחים למדי6להערכתי 
  

  .והצעה לכלי ניבוי חדש- ההתפתחות  הליניארית בשנים הראשונות
  

הגרף הירוק שהינו גרף הצמיחה ,  מראה לנו תמונה שיכולה להראות מפתיעה31-שרטוטעיון ב .91
מעניין לראות כיצד .  הימים הראשונים200המהירה ביותר של הסרטן נראה ליניארי לחלוטין בתחום 

יינו אנו צ.  מתנהג גרף זה לאורך זמן שהרי ברור לחלוטין שבטווח הארוך גרף זה הינו אקספוננציאלי
שבטווח של מספר שנים הינו יכול להחשב לליניארי לחלוטין במיוחד בתקופה שהסרטן עדיין מוריד 
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וגם מהעובדה של הורדת , נטית 'יוג'אגרסיביות וציינו שהדבר נובע מרמה נמוכה ביותר של צמיחה אנג
תר ומצד שני אגרסיביות כאשר בתקופה זו הסרטן מצד אחד צומח אקספוננציאלית עם חזקה נמוכה ביו

מעניין לראות את הגרף הירוק . יש חלק ההולך ודועך גם הוא אקספוננציאליות עם חזקה יותר גבוהה
מאחר וזה קרוב לממוצע  הסטטיסטי המקובל היום של ,  שנים5ואנו בחרנו , בתחום של מספר שנים

  . ומעלה8עם ציון גליסון , לחולה סרטן ערמונית, אריכות הימים
  

  :להלן הגרף
  
  33-שרטוט

  
  

 ובצענו רגרסיה ליניארית על שהינו גרף החסם שלנו, סימננו נקודות כל רבע שנה על פני הגרף הירוק
קבלנו התאמה יוצאת דופן עם מקדם  N(0) הנקודות הללו כאשר אלצנו את הקרוב הליניארי לעבור דרך

צביע לנו בצורה חזקה על  ברור לנו לחלוטין שהגרף איננו ליניארי אולם הוא מ R=0.99577קורלציה 
והגרף הינו , עצמתה של הדיאטה ובהתחשב במיוחד בעובדה שבמציאות המספרים הרבה יותר קטנים

 עובדה זו מצביעה מחדש  על הצורך למצוא כלי קצת יותר  . במציאות Psaולא של ה, גרף של החסם
  .  על בסיס נתוני העברPsaטוב לצורך ניבוי ה 

מוצג שיהיה זה בלתי מתאים לאמוד את קצב התקדמות המחלה תחת הדיאטה ברור לחלוטין מהחומר ה
היא לאמוד , לפחות במשך מספר שנים, הדרך הפשוטה ביותר. המתאימה באמצעות הכלים הקיימים

 )9.72 (:                                             זאת ליניארית  כלהלן
 יחידות t1 בעודPsa מסמל את תחזית ה  t,  Pest(t+t1)ר ל  מעבזמן עתידי= t1,  זמן נוכחי =tכאשר 

הוא נהיה , גם הכלי הזה איננו מדויק ועם עבור הרבה זמן.  בתחילת הדיאטהPsa הינו ה p(0), זמן
האם הכלי עדיין תקף או שצריך , בכל הערכה כזו מחדש, ולכן דרוש מעקב קבוע שיבחן, פחות מדויק

יתן לאמר בוודאות די גבוהה שהכלי הזה הוא טוב כל עוד הסרטן מוריד נ. לעבור למדד האקספוננציאלי
ובמצב כזה , לא הגיע עדיין לשיווי משקל  פרושו שהסרטן< כל עוד? איך נוכל לדעת זאת. אגרסיביות

למה שלא נחשב גם פה לפי השיטה ! רגע ,  יכול מישהו לאמר .הסרטן ממשיך להוריד אגרסיביות
שם ההבדלים ממדידה למדידה מהווים . 31הסיבה הראנו בדוגמאות בסעיף את ? האקספוננציאלית

 . ויכולה להביא לניבויים שגויים ביותר Psaאחוז גבוה מה
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  פ תוצאות המדגם"פתרון אנליטי ע
  

מאחר ולא היינו בטוחים בטיב הפתרונות המקורבים שקבלנו על פי תכנת הגרף ראינו צורך לפתח . 92
ואינו תורם , הסעיף הינו מתמטי טהור.  Psaעל בסיס מדידות ה .9ת של פרק פתרון אנליטי לנוסחאו

יכול , לפיכך מי שימצא אותו מסובך או משעמם מידי, התנהגות הסרטןלהבנת דבר להבנת המודל או 
. יצטרך להאמין שנמצאה דרך פשוטה לפתור את הפרמטרים החסרים, אך אם יעשה זאת, לדלג עליו

)   9.77     טי של המערכות שהבאנו בחשבון צורתו ראינו שהפתרון התאור
 מתוצאות ,של הפונקציה, ונחפש מינימום לריבוע הסטיות ,Psa-של ה r  בגודל לנו מדגםנניח שיש

   :פונקצית ריבוע הסטיות תהיה כלהלן. המדגם שבפועל

                                         ) 9.78  (

 )9.79(                        0שווה ל נגזור לפי כל המשתנים ונ

                                                                      ) 9.80(  

                                                                 ) 9.81(  

                                                                 ) 9.82(  
  : ונקבל בעל נוסחה ונפתח את הסוגריים2 אפשר לבטל את המכפלה ב 0בגלל השוויון ל 

                                                                 ) 9.83(  

                                                                  )9.84(  

                                                    )9.85(  

                                                    )9.86(  
  : לנוחיות החישובים נגדיר את הגדלים הבאים

         )9.87(  

             )9.88(   

)  9.89   (                                                                                  וכן       
  :נציב גדלים אלה במשוואות הקודמות

)   9.90   (                                                          ונקבל          ) 9.83(נציב ב 
)   9.91   (                                                                  ונקבל) 9.84(נציבם  ב 
) 9.92  (                                                                 ונקבל ) 9.85(נמשיך ב 

) 9.93   (                                                      והמשוואה האחרונה תהיה       
 משוואות עם שני נעלמים 2ונקבל  b ו  a  נשתחרר מ  ו a, b,  נעלמים  4 משוואות עם 4יש לנו 

 ו  לאחר חילוץ   a ו bנקבל את המשוואות הבאות :  
                                                        )   9.94 (

) 9.95   (                                          והמשוואה 

)   9.96  (                                            :         ובצורה אחרת
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) 9.97 (                                                       ן              
  ולא ניתן לחלצם בדרך פשוטה אך ניתן למצוא את  ו  משוואות אלה מכילות רק את המשתנים

טת את הגרפים של משוואות אלו אשר משרט, י הכנסת הנתונים והמשוואות לתוכנה הגרפית"ע, הפתרון
  :  כלהלן b ו a נוכל לפתור את  ו לאחר מציאת . והפתרון נמצא בנקודת החיתוך של הגרפים

) 9.98 (  ו                                                                         
  .S(t) מכן את משוואת   ולאחראת  , נמצא את ולאחר מכן 

  וכן כאשר חישבתי זאת עבור התקופה השניה של המדגם קבלתי 
הכנסתי את  , 100%אינו    מאחר והדיוק של המדידה בעין b=-0.151199  , a=0.364187קבלתי    

הנתונים הללו יחד עם הנקודות המקוריות של המדגם ובקשתי מהמחשב למצוא נוסחה שתתן את 
  :התוצאות הבאות   קירובים קבלתי את5 - של  כהקרוב הטוב ביותר למדגם ולאחר תהליך

)  9.99 (
 11 כאשר כל קרוב נוסף שיפר זאת רק  במקום  ה: כאשר מקדם הקורלציה הינו

   .לאחר הנקודה
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 100

  .נסיס'יוג' הפחתת האנג- ההצלחה הגדולה של הדיאטה– 10פרק 
  

  .נסיס'יוג'חישוב הפחתת קצב האנג

,  לאור זאתבכל  המודלים  שבחנו מתקיימת בנקודת שווי המשקל המשוואה    .93
   טרום הדיאטה  הייתי בנקודת שווי משקל לכן נוכל לחשב את , סביר שלפני שהתחלתי בדיאטה

                                      ) 10.1 (
) 10.2   (S(0)=0.0060782565)    9.59(ראה . 84אם נסתכל על תוצאות מודל האומגה בסעיף 

-2.687 נראה שכמות המזון קטנה בערך פי ))9.49(  ראה,המיו- על פי מודל S(0)או(
 חודשים 9-שהינם מאוחרים בערך ב' על פי הנתונים של שלב ב  S(0) ונזכור שאנו מדברים על ,2.567

? מה המשמעות של עובדה זו. 3בערך פי לכן יש להניח שכמות המזון קטנה ) 10.1(מהמועד שבו חושב 
 יש , בעת תחילת הדיאטה,נתון זה בפני עצמו לא אומר הרבה כי לפי רמת האגרסיביות של מחלתי

כלומר הנמכה זו בפני עצמה לא היתה תורמת ,  פי שלוש יותר נמוך Sלשער שחודש וחצי קודם היה ה
מאיפה נובעים , שאלת השאלה אם כן  נ. יותר מחודש וחצי אילו רמת האגרסיביות היתה נשמרת

נסיס 'יוג'התשובה טמונה בתהליך האנג? זאת ההבדלים העצומים בין מה שחישבנו בעבר ובין תוצאה
,  כפי שכבר אמרנו במצב של שווי משקל הסרטן והמזון גדלים באותו הקצב.ומה שקורה לו עם הדיאטה

 טרום הדיאטה ולהשוותם למה שמצאנו  ואת  נוכל לחשב את,  טרום הדיאטה לכן מתוך ידיעת
 ,))9.13(ראה  ( לפי מודל האומגה,אנו יודעים שבמצב שווי משקל מתקיים. לאחר התחלת הדיאטה

 הדיאטה היתה  טרוםש מידיעה ,  את המקדם טרום ההרעבה את   נסמן ב
  :נוכל לחשב כלהלן  0.02963003

                                                            ) 10.3( 
  : לכן נקבל ) 9.57(של הדיאטה מצאנו כמופיע ב , '  של שלב באת 

                                                                      ) 10.4( 
 לכן לפני תחילת הדיאטה  =אנו יודעים שבמצב שווי המשקל  ?  המיו- במודלקרה ל נבדוק כעת מה 

=  של הדיאטה התקיים' שבשלב ב)  9.47(אנו ראינו ב  ולכן      

                                                                            )  10.5(  
חה נסיס ופה טמון סוד ההצל'יוג'ברור לכן שההשפעה הגדולה של הדיאטה הינה על תהליך האנג

  .הגדולה של הדיאטה
אנו רואים שקיים הבדל .   פה מתאשר בדרך נוספת שמודל מיו מחמיר עם החולה לעומת מודל אומגה

עצום בין ההשפעה הישירה של הדיאטה על כמות  המזון המסופק ישירות לסרטן לבין השפעתה על 
ול כלי הדם המזינים קטן כפי  הרי שקצב גיד3פי בערך בעוד שכמות המזון המסופק קטנה . נסיס'יוג'האנג

. 85עובדה זו מאשרת את  מה שהוכחנו בסעיפים .  על פי מודל האומגה187ופי , המיו- על פי מודל54
  .בכל רגע נתון, שקצב גידול כלי הדם המזינים גבוה על פי מודל מיו מאשר במודל אומגה. 86

  
  .והמנגנונים להפחתת קצב גידול כלי הדם המזינים, הסיבות

  
נשאלת השאלה מדוע ההשפעה המידית של הדיאטה על הקטנת קצב הצמיחה של כלי הדם  .94

?  המזינים הרבה יותר גבוהה מאשר השינוי בכמות המזון המסופקת ביחידת זמן לגידול הסרטני
  :התשובה לכך לפחות מבחינה איכותית מאוד פשוטה

  
 יתכן שישולכן , לתאים חדשים בהמשךי חלוקת תאים והשלמתם "צמיחת כלי הדם  נעשית גם היא ע. א

. הדומה להשפעה על תאי הסרטן  על פי מודל המחסור במזון, לדיאטה השפעה על התאים של כלי הדם
.  הרי יש פה גידול פראי של כלי דם וזה דומה בדיוק לגידול הפראי הסרטני,אם נסתכל על כך חיצונית

הרי תהיה פה השפעה ישירה על צמיחת , התאיםלכן אם אותה הדיאטה יוצרת הגבלת מזון לשני סוגי 
  .דבר זה איננו מוכח וזוהי רק השערה .כלי הדם כמו ההשפעה הישירה על צמיחת הסרטן
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הוסבר בצורה כללית שלתוצרי החומצה הארכידונית תפקיד מפתח בהתפתחות . 41בסעיף . ב
 ומקטינה את התפתחות כלי  מקטינה את כמות התוצרים הללו6הקטנת כמות האומגה . נסיס'יוג'האנג

  .הדם המזינים
  
 שהינו אנזים העוזר להמרה המטבולית של החומצה Cox-2התהליך מתחיל כאשר הסרטן מייצר .ג

  אנו צורכים בתזונה המתוכננת. בתת סעיף לכן בנוסף לאמור ב, הארכידונית לגורמים מעודדי דלקות
 Lipoxygenase-5  והאנזים , Cox-1 , Cox-2  האנזימים   לפעולת המפריעים  שונים   מעכבים שלנו

 והינם 17-שרטוטחומרים אלה מצוינים ב. כ מהווים מכשול נוסף בפני יצור כלי הדם החדשים"ועי
  בנוסף לכך אני Lipoxygenase-5  של  שהינו מעכבLoxin-5והתוצר , תה ירוק, כורכומין, הרסברטרול

  Celecoxib וכן משתמש בCox-1ידוע ל  כמעכבליום המשמש 1כדור, ג " מ81משתמש באספירין 
 .)41סימוכין ( וידוע מהספרות שהינו תורם בפרוש למלחמה בסרטן Cox-2שהינו מעכב מצוין של 

הסלקוקסיב הינו אחד המעכבים הטובים ביותר של . ואפשר למצוא לכך שפע של סימוכין באינטרנט
Cox-2תופעות לוואי והרופאים אינם יש לו אולם  .פה וזהו תפקידו על פי עלון ההסברה המצורף לתרו

  . וישנן מגבלות של שימוש משותף בינו לבין האספירין, מאשרים שימוש ממושך בו
  
אותו כדאי  .51 ראה סימוכין , על אותם אנזימים6- מתחרה כנגד שומן האומגה3-ידוע שהשומן אומגה. ד

  :לקרוא ואני מצטט 

The eicosanoids from AA generally promote inflammation. Those from GLA (via DGLA) 
and from EPA are generally less inflammatory, or inactive, or even anti-inflammatory. 
(This generalization is qualified: an eicosanoid may be pro-inflammatory in one tissue 
and anti-inflammatory in another. See discussion of PGE2 at Calder[9] or Tilley.[10]) 
Dietary ω-3 and GLA counter the inflammatory effects of AA's eicosanoids in three 
ways – displacement, competitive inhibition and direct counteraction. 

- בתוספת של כ, גרם ליום30כ כ" גרם שמן פשתן סה10במסגרת הדיאטה שלי אני צורך בכל ארוחה כ 
 וכ 6- זה אומגה12.7% כ 3- זה אומגה56% מתוך שמן הפשתן כ . מהמזון,שומן כלשהו גרם 12

 הינה בערך , בתזונה שלי3- כמות האומגה, לפי חישובים שעשיתי. שומן אחר11.1% +9- אומגה20.2%
סימוכין  (6- לטובת האומגה1 ל15 בעוד שבעבר סביר שהיחס היה לפחות ,6- מאשר האומגה1.5פי 
 הינה תחרות אדירה על האינזימים ואם  המשמעות.זאת בהתחשב בהרכב שומני הבישול הרגילים.) 51

 הולכים לטובת , ואף פחות40% הרי כיום רק כ,6-מהאנזימים הלכו לטובת האומגה 94%לפני כן כ
  .כאשר גם בהם אנו נלחמים 6-האומגה

  
שזה ההורדה של כמות ,  המוזכר בתת הסעיף הקודם displacementאנו דברנו על חלק מנושא ה. ה

הכוונה שם , ל" אבל אבל לא לכך הכוונה בסימוכין הנ,3-י האומגה"מו ע ותפיסת מקו6-האומגה
 , אחר3- אחד לסוג אומגה3-בתהליך המרתו מסוג אומגה ,3מאחר והאומגה . במשמעות אחרת ונוספת

הרי שהוא מפחית בדרך זו את  AAל ) linoleic acid )6-ω:2 18 את משתמש באותם אנזימים הממירים
 הנטייה ,3- והעלאת הצריכה של אומגה6- מעבר למה שגרמנו בהפחתת הצריכה של אומגהAAכמות ה

כמוכן דברנו על . 6-כ לאומגה" ורק אח3-של אותם אנזימים הינה להתקשר קודם כל לאומגה
(competitive inhibition)גורמי חיוניים להפקת על האנזימים ה,6- לאומגה3- אומגה בין, התחרות 

 נשים לב שפה . cyclooxygenase and lipoxygenaseבתחרות על האנזימים  מדובר .AAהדלקות מה
 דברנו על האנזימים  displacementמדובר על האנזימים הפועלים על החומצה הארכידונית בעוד שב

נשאר נושא נוסף  .כך שאלו שתי תחרויות שונות,  ארכידוניתההופכים את החומצה הלינולאית לחומצה
שהינם  3- ישנם תוצרים של סוגי אומגה.(direct counteraction)פעולה נגדית ישירה , המוזכר שהינו
  3-האומגה וצריכת מאחר.  הדלקתייםהסותרים ממש את תוצרי החומצה הארכידוניתאנטידלקתיים 

כל ייצור של מוצר סותר כזה יכול להגביר הרי ש 6-האומגה צריכת מ1.5 כעת לפחות פי הגדול
  .משמעותית את ירידת גורמי הדלקות

  
  . שבהם גבוהDHA  וה EPA ליום שרכוז ה 3 כמוסות סופר אומגה 2אנו צורכים גם  .ו
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נסיס גדולה בהרבה מאשר השפעתה 'יוג' שהשפעת הדיאטה על האנג, ברור לחלוטין,מסכום כל האמור
יש בדיאטה שלנו התקפה ישירה על כל המקורות הנדרשים לתהליך , דול הסרטנייעל עכוב הגהישירה 

 50כ  של האמור לעיל מצביע על כך שאכן ירידה כזאת של פי "סה, מכמה כוונים יחד, נסיס'יוג'האנג
  .  בהחלטת אפשריהויותר בקצב גידול כלי הדם המזינים הינ

  
  . הדם המזיניםהסיכוי להפחתה נוספת בקצב גידול כלי

  
עד שהוא מגיע לאיזון עם ,  הולך ופוחת N(t)אנו יודעים  שקצב הגידול של : נקודה אחרונה לציון. 95

 הסרטן נותן דחיפה יותר חזקה לגורמי גדילה  גדול יותר כך  שככל שסביר גם , S(t)קצב הגידול של 
או שניים  אולי ישנו גורם אחד?   כךאולם האם באמת זה. נסיס'יוג'שונים המשפיעים ומעודדים את האנג

פריש חומר שגורם  יכול להזאת אומרת הסרטן? כוונית-שכל אחד מהם פועל פעולה דו, או כמה
 שגורם בו ,B)שנקרא לו ( ,פריש חומרלהאו  . A)שנקרא לו ( ,יוגינסיס ובו זמנית לפרוליפרציה'לאנג

נסיס 'יוג'שנו חומר שבו זמנית גורם לאנג נניח שי.נטית ולאפופטוזיס'יוג'לה אנטיאנגזמנית לפעו
אך בו זמנית , פרושה הגדלת הגדלת פרוליפרציה , במקרה כזה. Aכלומר חומר מסוג , ולפרוליפרציה

 לאפופטוזיס ובו זמנית  גורם הנחנו שהואבמקרה של חומר , ) על  פי המודל השניאו ה  ( יגדל ה 
 הינה אקוויולנטית להקטנת  ,  הגדלת אפופטוזיס, ה כזהבמקר. נטית'יוג'גורם להקטנת הפעילות האנג

לכן הגדלת הכמות המופרשת . נטית'יוג'ומצד שני אמרנו שחומר זה מקטין גם את  הפעילות האנג, 
כלומר לא משנה ).  על פי המודל השניאו ה  (   ולהקטנת ה מביאה בו זמנית להקטנת , מחומר זה

מובילים לכך שהקטנת האגרסיביות מובילה להקטנת קצב התקדמות שניהם ,  או מהו החומר מסוג 
של , ) על פי המודל השניאו ה  ( לכן אם ברגע מסוים יש לנו קצב התקדמות  . נסיס'יוג'האנג
 הרי צפוי שקצב ,והסרטן מקטין את מידת האגרסיביות שלו כפי שהיתה באותו הרגע, נסיס'יוג'האנג

לאחר שעלתה במוחי ההשערה . יהיה נמוך יותר ממה שמדדנו, נסיס'יוג'ההתפתחות העתידי של האנג
ושני החומרים הבסיסיים ,   הולכים יד ביד חיפשתי באינטרנט ומצאתי  שאכן זה כך וה  שה 

נין מעודד 'יוג'האנג. יוסטטין יש להם את התכונות האמורות'נין והאנג'יוג'האנג, נסיס'יוג'הקשורים לאנג
כמו כן . את הפרוליפרציה של תאי הסרטן מזינים את הסרטן ובו זמנית מעודדאת צמיחת כלי הדם ה

 .יוסטטין מקטין את צמיחת כלי הדם המזינים את הסרטן ובו זמנית גורם לאפופטוזיס'מצאתי שהאנג
על כל פנים העובדות הללו , אינני יודע אך אני משער שכן ?האם אלה הם הכלים בהם משתמש הסרטן

ולכן יש סיכוי , נסיס הולכים באותו כוון'יוג' הטבעית ביותר האומרת שאגרסיביות ואנגמחזקות את ההנחה
ראה גם את (. נסיס עם ירידת האגרסיביות מעבר למה שחישבנו בפרק זה'יוג'שנחזה בירידת קצב האנג

  ). יוסטטין ואת הסימוכין למחקרים'השערת האנג
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     לאחר ההקרנות -11 פרק
  

   . לאחר ההקרנותPsaחות ההתפת
  

 שהגיע  ,התחלתי בהקרנות לאזור מיטת הערמונית בה התחדש הגידול,  2011 אפריל 26ב  .96
 36 עברתי טיפול של  .16.06.2011ההקרנות נמשכו עד ,  סנטימטר1.3x1.3x0.7-לגודל של כ

הסתבר שהסרטן ומהר מאד  נמדד  Psaה. Gy 72כ  " סהGy 2 כאשר כל פרקציה היתה של ,פרקציות
   :   Psaלהלן טבלה עם נתוני ה .התחיל לצמוח מחדש

  
  13-טבלה
  

  'מס
  סידורי

  ימים שעברו Psa  תאריך
  אחרונה מבדיקה 

  ימים מצטברים

1  24.07.2011  0.05      
2  24.08.2011  0.04      
3  25.09.2011  0.04  0  0  
4  27.10.2011  0.08  32  32  
5  27.11.2011  0.07  31  63  
6  27.12.2011  0.08  30  93  
7  26.01.2012  0.09  30  123  
8  04.03.2012  0.09  38  161  
9  01.04.2012  0.09  28  189  

10  14.05.2012  0.13  43  232  
11  13.06.2012  0.14  30  262  
12  16.07.2012  0.16  32  294  

  
ה ב  נכנסנו לשלב חדש מאחר ובמדידה הבאה ראינו שהתבצעה קפיצ25.09.2012אנו רואים שב  .97
Psaואז הוא מוריד את רמת ,  קפיצה כזו מתרחשת כאשר הגרף מתקרב לאסימפטוטה והגידול נעצר

לפיכך המדידות המתאימות לבדיקה שלנו הינן הבדיקות השייכות לאותו שלב כלומר . האגרסיביות
נתונים אלו . מאחר ושם התרחשה קפיצה נוספת ועברנו לשלב חדש,  כולל9 ועד שורה 3משורה מס 

  :וכנסו לתכנה הגרפית וקבלנו את הגרף הבאה
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  34-שרטוט

  
 מבטא את הזמן בימים שבו X=tכאשר ,  את הקואורדינטות של הנקודות שנמדדושרטוטאנו רואים ב

אנו ניסינו למצוא התאמה לגרף שצורתו מתאימה למודל .  שנמדדPsa הוא הYואילו , נלקחה המדידה
  וקבלנו את התוצאה המבוטאת בגרף )  2.15(ל פי נוסחה הבסיסי של ההרעבה ע

  )11.1 (               שנוסחתה                                        
 לגרף  למדי אם נסתכל על הנקודות עצמן נראה שהן תואמות יפה=0.9292Rומקדם הקורלציה הינו  

כאשר ניסיתי לקרב . חורגת במקצת למעט הנקודה השניה ש, בהתחשב בדיוקי המדידותהתאורטי
ואי אפשר היה לצאת , פונקציה לפי המודל המורחב תכנת הגרף לא פעלה והוציאה הודעות שגיאה

כאשר הורדתי את התוצאה השניה מהמדגם ההתאמה על . הדבר קרה מספר פעמים, ממנה אלא בכוח
. מטרים יצאו מאד מעודדים וכל הפרR=0.9928בסיס המודל המורחב עבדה וקבלתי מקדם קורלציה של 

 לפיכך החלטתי בשלב זה ,כל נקודות המדגםלהתחשב בועלי , מובן שאינני יכול להביא זאת בחשבוןכ
  .שגם הוא נתן לנו בעבר תוצאות טובות,  קבוע בתחום Sבו הנחנו ש , להסתפק במודל הבסיסי

  
  השפעת ההקרנות

  
יסטנטיות מדהימה של התוצאות לתוצאות  גם הפעם כמו לאורך כל העבודה אנו מוצאים קונס.98

הקודמות ואנו מקבלים רמת אגרסיביות זהה למעשה לכל מה שמצאנו בעבר ואנו מקבלים  
  לעומת קרה לגורם נבדוק מה.   הבדלים הנובעים מדיוקי המדידות 

  אנו יודעים ש . Sהתזונה 

                                                                                                   )   11.2 (
  )11.3    (                                           לכן                                                

רום  לעומת המצב ט2 כלומר בעקבות ההקרנות ירדה התזונה פי   S=0.0054 אנו מצאנו בעבר
 , אולם האגרסיביות בתום התהליך50%כלומר ההקרנות הקטינו את כלי הדם המזינים ב, ההקרנות

 מייצג את גודל הסרטן והוא ירד בעקבות ההקרנות מרמה של  Psaה. חזרה לאגרסיביות המקורית
 ואין פלא בכך כלומר הסרטן נפגע הרבה יותר מאשר כלי הדם המזינים,  לכעשירית מכך0.47בערך 

 בעוד שכלי הדם המזינים ,שום שידוע שההקרנות פועלות על הסרטן בעיקר בשלב התחלקות התאמ
 יותר מאשר כלי 5כתוצאה מכך שהרקמה הסרטנית נפגעה לפחות פי . הקיימים אינם תאים סרטניים

 ולכן הוא חזר לרמת , הגיע הסרטן לגודל כל כך קטן שכבר לא פעלה עליו מגבלת המזון,הדם המזינים
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ושוב אנו רואים שכל העובדות מתאימות ומשתלבות במלואן עם המודל . גרסיביות המקורית שלוהא
 מאחר ,  אנו משתמשים לצורך ההשוואה בתוצאות של המודל הבסיסי ולא של המודל המורחב.המתמטי

  .והתוצאות שיש לנו לאחר ההקרנה הינם לפי המודל הבסיסי
  

בראייה שהאגרסיביות נשארה אותו ? ך החיים הצפוי לינשאלת השאלה מה תרמו ההקרנות לאור .99
 חודשים החל מ 2.7 הרי אם לא הייתי עושה דיאטה היה הסרטן חוזר לגודלו המקורי תוך ,דבר

אנו נבדוק האם בכך . אותו אצטרך לחשב, תחת דיאטה המצב יארך הרבה יותר זמן . 25.09.2011
 טרום Psaהפרש הזמנים להגעה לרמת ה כלומר האם התועלת מסתכמת רק ב? מסתכמת התועלת

 מהרמה שהייתה בשעה שהיינו 50%אנו מתחילים כעת מרמת תזונה הנמוכה בכ ? הדיאטה
האם היא תהיה ? 0.47 ונשאלת השאלה מה תהיה רמת התזונה כאשר נחזור חזרה ל Psa=0.47ב

 שעמד על קצת פחות S אנו ראינו בעבר קצב גידול של? או אולי שווה למה שהיה בעבר, נמוכה, גבוהה
מאחר והדיאטה לא השתנתה ולא האגרסיביות הרי שאין סיבה לחשוב שקצב גידול כלי ,  בשנה20%מ

 0.47 לאחר שנגיע ל Sלאור זאת נבדוק מה יהיה ערכו של , הדם המזינים יהיה שונה ממה שהיה בעבר
ראינו ) 3.24(עד ) 3.22(בנוסחאות  . 0.47קודם כל אחשב את פרק הזמן בו סביר שאגיע ל. חודש

, אנו מעריכים שאין הוא קבוע( קבוע S בהנחה   ש S/2 הינה Psaשהחסם העליון להתקדמות היומית ב
בהתחשב בכך שקצב השינוי , הנחה זו מוצדקת בפרקי זמן אפילו של שנה, אך על בסיס הנתונים שבידינו

צאות חזקות ביותר ושינויים קלים בהם מאחר והתו, נדגיש שאיננו נזקקים למספרים מדויקים.  שלו נמוך
  )3.24(על בסיס זאת ונוסחה ) לא ישנו את המסקנות

  :החודשי בשלב זה הינו נקבל שמקסימום השינוי

                                                        ) 11.4 (
  הוא 4 לשורה 3ן שורה  אנו רואים שההפרש בי13- ובטבלה,במציאות נוכחנו בנכונות מספר זה פעמיים

הפרשי המקסימום קורים באיזור המעבר בו הסרטן  . 10 לשורה 9 וכך גם ההפרש בין שורה  0.04
הבעיה הינה שזהו חסם עליון ולא   . הוא הגדול ביותר Psaשאז שפוע גרף ה, מוריד את האגרסיביות

 20%י היה פחות מעל בסיס השלב הראשון שלאחר ההקרנות הממוצע החודש.  הממוצע החודשי
 מהחסם וכמובן שהדבר תלוי 43%אולם עלינו לזכור שהממוצע החודשי בעבר היה כ, מהחסם העליון 

 מאחר ואינני יודע  ושל S ורמת העקמומיות תלויה בגודלם של  Psaברמת העקמומיות של גרף ה
ת ואנו נבדוק מהו החלטתי לבדוק את התוצאות באמצעות נתוח רגישו, בשלב זה כיצד יתנהג נתון זה

  שזה התחלת השלב 25.09.11- הזמן שאני מודד הינו החל  מ0.47 משך הזמן הצפוי שנגיע מחדש ל
   0.43 ב  Psaכלומר אנו מחפשים את משך הזמן בו יגדל ה. הראשון

  
ובהמשך נחבר את האמור בכל הסעיפים ,  העכשווי לעומת ערכו הקודםSאדון כעת בערכו של  .100

מאחר ובעבר עשיתי ניתוח רגישות . ריך את תרומתם של ההקרנות לאריכות הימים שליעל מנת להע
בשלב זה הערך המדויק חשוב לי יותר ולכן .  לא היה חשוב לי ערכו המדוייק Sרחב טווח על ערכו של 
  .אטפל בכך ביתר דקדוק

ו לאמצע התקופה  וניתן לשייכ, היה הממוצע של התקופה הראשונה=0.004920S ראינו ש 5-בטבלה. א
 יום הוא אמצע התקופה שבין 77ה .  יום מהפסקת לקיחת הפיטואסטרוגן77- כלומר כ,של המדגם

 129 מאז הפסקת לקיחת הפיטו ונמשכה עד היום ה 25ביום ה ה שהתחילה לפי חישובינו"הנת
 77 הרי אם נלך אחורה שלקחנו בהתחשב . 77=154/2=2/(129+25)כ  "וסה 18.05.09

) S=0.004728                      ) 11.5  התקייםp=0.04כאשר היה , יום נקבל שבתחילת התקופה
ממה  5.44%ב   הגדולS, כלומר לקחנו בחישובי אריכות הימים,  שלקחנו בחישובינו0.005לעומת  

ונים שנים שהגענו בחישובים הש 24 למעלה מ מתוך אריכות ימים של 5.44% .שהיינו צריכים לקחת
  . שנים1.3יכולה להגיע לכ 

  
משך הזמן שעבר מתחילת  .  p=0.47 כפי שהיה אמור להיות בעת שהתקייםSאחשב כעת את . ב

  : ונחשבוS(p=0.47) זה כ S נסמן )1-ראה טבלה ( , יום367 היה כ p=0.04החישובים בהם היה 
                      ) 11.6(  
  
 שזה תחילת השלב הראשון לאחר 25.09.2011הוא היה ב החדש כפי שSכמו כן אחשב את ה. ג

הוא ממוצע של ) 11.3(שקבלנו ב Sn ה.  הקודםS על מנת להבדילו מה Snאני אסמן זאת ב . ההקרנות
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,  יום189התקופה הראשונה שלאחר ההקרנות ולכן הוא נכון בערך לאמצע התקופה הראשונה שנמשכה 
  לאור זאת נחשב,  ימים94.5פה יש לחזור אחורה  בתחילת התקוSn(0) לכן על מנת למצוא את

                                                               )  11.7(  
  
 חודש 6.2- בתקופה של כ0.05 בPsa עליה של ה3 לעומת שורה 9 שורה 13-אנו רואים בטבלה. ד

אין לצפות שזה ) 11.4(יון שב  מהחסם העל19.77% בחודש שזה 0.0080645כלומר גידול ממוצע של 
, מפסיק לקטון וצורת הגרף מתחילה להיות ואילו  עולה Sמאחר שבמשך הזמן ערכו של , ישאר כך

  .21 – שרטוט וב 19– שרטוטכפי שנראה ב , בשלב מסוים אקספוננציאלית
  
 q ל  ות  נבצע ניתוח רגיש. לעומת החסם,p את האחוז הממוצע של הגידול החודשי של qנסמן ב . ה

 ברור שבשלבים מתקדמים כאשר 0.2-0.6בטווח של ,  ערכים מתקבלים על הדעתqשבו נקח עבור 
' ברור שזה קטן מכך בהתחשב שבשלב א' וג'  אולם בשלבים בq=1הפונקציה הופכת אקספוננציאלית 

   .43%כ '   ובבדיקות שלפני ההקרנות זה היה בשלב ב0.2זה פחות מ 
  

  : את הנתוניםלהלן טבלה המציגה.101
  14-טבלה
  

    q=0.2 q=0.3 q=0.4 q=0.5 q=0.6 
1  Sn(0)  0.0025553  0.0025553 0.0025553 0.0025553 0.0025553 
 0.0388401 0.0388401 0.0388401 0.0388401  0.0388401  חסם חודשי  2
  x q 0.0077680  0.0116520  0.0155336  0.0194006  0.0233041חסם חודשי  3
 0.47זמן להגעה ל  4

  בחודשים
55.36  36.90  27.68  22.16  18.45  

5  Sn במועד בו p=0.47 0.0061038  0.0045656  0.0039493  0.0036209  0.0034156  
6  S  לפני הקרנות במועד 

 p=0.47בו 
0.005717  0.005717  0.005717  0.005717  0.005717  

  1.6737909  1.5788912  1.4475982  1.2521902  0.9366297  5-  חלקי שורה6-שורה  7
רווח בחודשים כולל   8

  תקופת ההקרנות
60.36  41.90  32.68  27.16  23.45  

= תרומת הדיאטה   9
   חודש2.7 פחות 4-שורה

52.66  34.20  24.98  19.46  15.75  

  
  :להלן מספר הסברים

  
  ) .11.7( נמצא בנוסחה Sn(0)החישוב של . א

 זה מספר הימים 30.4כאשר  והוא שווה ל ) 3.24(החסם החודשי מבוסס על נוסחה . ב
  Sn(0)במקרה זה הוא  S .הממוצע בחודש

  
 0.47 עד ל ) 25.09.2011- בPsaשזה ה (0.04- יגדל מPsa הינו פרק הזמן שבו ה0.47-זמן הגעה ל. ג

 מחולק בקצב הגידול 0.47-0.04=0.43י הגידול הנדרש בגודל "מחושב ע.   טרום ההקרנותPsa-שזה ה
  .3 בשורה החודשי הממוצע המופיע

  
 p=0.47 כפי  שיהיה כאשר נגיע ל Snוהנו גודלו של ,  p=0.47 במועד בו Sn:   מופיע5בשורה .ד

 ועל קצב גידול של. 4 במשך התקופה בימים המופיעה בשורה 1הגידול של שורה מבוסס על 
יש סיבה ) .זאת מאחר והכלכלה והאגרסיביות נשארו כפי שהיו בעבר(, נסיס כפי שמצאנו בעבר'יוג'האנג

אך בשלב זה לא אניח זאת וידובר על כך , להניח שקצב הגידול אף יהיה נמוך מאשר טרום ההקרנה
  ))11.6(החישובים  הינם כדוגמת ( .בפיתוחים עתידיים
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  )11.6(נלקחה מנוסחה . 6שורה . ה
  
יה טרום  כפי שהS  שזה קצב התזונה לאחר ההקרנות לבין   p=0.47 כאשר Sn משווה בין 7שורה . ו

   .p=0.47ההקרנות כאשר התקיים 
  
מתחילת ההקרנות ועד מפני ש ,4 חודשים  לשורה 5 עלינו להוסיף 8על מנת למצוא את שורה  .ז

   . חודשים5עברו כ , שמשם מתחילים חישובינו , 25.09.2011
  
ם  חודשי2.7 היה  , p=0.47ל,  לאחר ההקרנות זמן ההגעה,אלמלא הדיאטה : 9הסבר לשורה . ח

  . חודשים2.7 פחות 4לפיכך התרומה של הדיאטה הינה שורה 
  

 נראה שקיים גורם נוסף שיש 7אם נסתכל על שורה , חישובינו אינם מסתכמים בטבלה שלעיל .102
 של  S בהשוואה ל Snשזה הגודל , וזה כמות המזון המועברת אל הגידול ביחידת זמן, להביאו בחשבון
 פרוש הדבר שהסרטן  יתקדם יותר לאט מאשר על פי חישובנו  S מ יותר קטןSnאם . טרום ההקרנות

כמה יותר ,  יותר מאוחר מאשר על פי חישובינו הקודמים200ויגיע לגודל , )20.1-שרטוטראה (, הקודמים
ממנה ,  את נוסחת הגרף שרטוטאנו רואים ב . 20.1-שרטוטזאת נוכל לחשב על פי הגרפים שב? מאוחר

 ואנו נתחשב 0.47 שהינו N(0)למעט (,  אחוזיםx אחוזים הרי כל הגרף מונמך ב x נמוך בSרואים שאם 
  Psaלרמת ה,  לאחר ההקרנותPsaבדרך זו נוכל להשוות בכל רגע ורגע בין רמת ה .) בזה בחישובינו

להבנת  . p=200אנו נבצע את ההשוואה לגבי הרמה המכסימלית שחישבנו דהיינו  . שלפני ההקרנות
זאת אומרת שבמקרה  1.44759825 הינו  7  הערך בשורה q=0.4עבור : ישוב לדוגמההתהליך להלן ח

                    באותו הזמן שהיינו מגיעים לפני ההקרנותp=200-לנגיע לאחר ההקרנות , הזה
על  מתקבל  p=289.31ש , נמצא בבדיקה במחשב   p=(200-0.47)x1.44759825+0.47=289.31ל

 טרום p=200 מזמן ההגעה ל יום יותר699שזה  , יום7941 לאחר ,20-שרטוטשב הגרף הכחול הרציף
 בטבלה אנו יכולים 9 ו 8כלומר בנוסף לרווח הזמן המוגדר בשורות ,  חודש23שזה שווה  ,הדיאטה

עומד , הכולל גם את תקופת ההקרנות, כ הרווח בחודשים"וסה,  חודשים23להוסיף רווח זמן נוסף של 
להלן טבלה המרכזת את כל . שזו תוספת זמן משמעותית ביותר,  חודשים55.68=32.68+23על 

  .  המקרים יחד
  15-טבלה

  
' מס

  סדורי
  q=0.2 q=0.3 q=0.4 q=0.5  q=0.6 

  23.45  27.16  32.68  41.90  60.36  14-בטבלה 8שורה   1
  15.75  19.46  24.98  34.20  52.66  14-בטבלה 9 שורה  2
  1.67379  1.57889  1.44760  1.25224  0.93664  14-בטבלה 7-שורה  3
 3 כפול שורה 199.53  4

+0.47  
187.36  250.32  289.31  315.51  333.97  

ימים עד ספת ות  5
  p=200להגעה ל 

124-  424  699  864  972  

חודשים  עד להגעה ל   6
p=200  

4.08-  13.95  23  28.42  31.97  

 1שורה  + 6שורה   7
תרומת =

  הדיאטה+ההקרנות

56.28  55.85  855.6  55.58  55.42  

תרומת הקרנות בלבד   8
  חודשים-

7.7  7.7  7.7  7.7  7.7  

שורה פחות  7שורה   9
תרומה סינרגטית  =8

  של הדיאטה

48.58  48.15  47.98  47.88  72.47  
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  : 15- טבלה להלן הסברים ל.103

  
רים  ראה הסבp=0.47 עד להגעתו מחדש ל Psaהעמודות הנן ההנחות השונות ביחס לקצב התקדמות ה. א

מתי להוריד את , לפי איזה כלל מחליט הסרטן, מאחר ואיננו יודעים, qהנחנו הנחות שונות לגבי  .100בסעיף 
  . דבר שמשפיע על הקצב הכללי של התקדמות הסרטן, האגרסיביות

   . וההסברים נמצאים שם14- נלקחו מטבלה1,2,3שורות . ב
  .102 מוסברות בדוגמה שבסעיף 4,5,6שורות . ג
 הנן 2,1ששורות , ברצוני להסב לתשומת לב. ל" הנה תרומה המוסברת גם היא בדוגמה הנ6ה שור. ד

 הינה התרומה הנוצרת 6 ואילו שורה p=470.תרומות לאריכות ימים הנוצרות עד להגעה מחדש ל 
  .  הבדל שנוצר בעקבות ההקרנות S לביןSnכתוצאה מהעובדה שיש הבדל בין , במהלך השנים הבאות

  .כאן.  מסבירה את עצמה והינה התרומה של שני הגורמים יחד כמוסבר בתת סעיף ד7שורה . ה
  שהינו המועד 25.9.2011 חודשים מגמר ההקרנות ועד 3+ חודשי הקרנות2מורכבת מ .  8שורה . ו

 0.04 מ Psa חודשים שהייתה נמשכת עליית ה2.7+ שממנו התחלתי לחשב את התקדמות הסרטן
, זאת בהתחשב באגרסיביות הגבוהה במיוחד של הסרטן שבמדגם שלנו(, טה  אלמלא הדיא p=0.47ל

כלומר  ,  =PsaDT יום 22.66שמשמעותה, .)98. 97סעיפים  (בערך שבאה לידי ביטוי 
 החודשים 3אדגיש שלא ברור אם .  חודשים7.7כ "סה.)   יום23תוך פחות מ  הסרטן מכפיל את עצמו

אולם כפי שנהגתי ,   הינם תרומה של ההקרנות או תרומה של הדיאטה25.9.2011מגמר ההקרנות עד 
  .ואמעיט מתרומת הדיאטה ואשייך זאת לתרומת הסרטן, לאורך כל העבודה אנהג גם עתה

+ 6אך באותו הזמן היא גם שווה לשורה , 8 פחות שורה 7 כמוסבר בטבלה שווה לשורה 9שורה . ז
אדגיש . בלבד תרומת ההקרנות לעוהיא עולה בהרבה , ל הדיאטהוזוהי התרומה הסינרגטית ש. 2שורה 

שמדובר בתרומה סינרגטית מאחר והדיאטה בלבד לא היתה נותנת שום תוספת מעבר למה שחישבנו 
 חודשים לכן כל התוספת היא התרומה 7.7ההקרנות לבד נתנו לכל היותר , כבר בעבר אלמלא ההקרנות

  .ר לסכום שתי התרומות הבודדותהסינרגטית כלומר תוספת התרומה מעב
  

התרומה הכוללת של ההקרנות לאורך החיים q  שעבור כל ,15- בטבלה7,9אנו רואים משורות  .104
ואילו יחד עם  חודשים 7.7 היא לכל היותר ,ללא הדיאטה, של המטופל הנמצא במעקב במחקר זה

, וצאה שכל תרופה נגד סרטןת.  חודש55של לפחות , התרומה הינה תוספת משמעותית ביותר, דיאטה
  .היתה זוכה לתהילת עולם, שהיתה נותנת תרומה כזו

 ,  ואילו בחישובים האחרונים הבאנו בחשבוןS=0050. בחרנו 20-שרטוט שבגרף המופיע ב,נדגיש שוב
  כלומר בחישובי אריכות הימים שעשינו ,S=2.00470  8 שמתקיים,)510.(על פי האמור בנוסחה 

  .   רק בגלל גורם זה %5.44  הגזמנו לרעת אריכות הימים ב 18. ו 8.0בטבלאות 
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  .וסרטן עמיד לאנדרוגן ,  גרורות,הדיאטה-12פרק 
  

  דיון כללי- האם המודל המתמטי תקף לגבי הגרורות
  

האם ? נשאלת השאלה מה קורה אצל אדם המתחיל דיאטה כאשר כבר קיימות בגופו גרורות .105
לגבי ? האם התוצאות תהיינה אותו דבר בכל מצב שנתחיל בו? פועל גם במקרה זההמודל המתמטי 

המודל המתמטי תקף גם , ההיגיון אומר שהתשובה היא חד משמעית כן, תקפותו של המודל המתמטי
, הרי שהמזון מגיע לכל המוקדים, שאם יש מוקדים בכמה מקומות שונים, אנו צריכים להבין. במקרה זה

, מגבלת המזון פועלת על המוקד המקומי. לא תיתכן השפעה של מוקד אחד על משנהומבחינת המזון 
מגבלה מקומית כזו לא משפיעה על מוקד ,  אליוהי רשת כלי הדם המגיע"מאחר והוא מוגבל מקומית ע

לפי כמות , כל מוקד פועל בנפרד לפי המודל, לפיכך. הפועל לפי המצב הספציפי באזור הצמוד לו, אחר
אבל בזה לא חדשנו ,  שמפריש כל מוקד ומוקד Psa הכללי הוא סכום ה Psaה. מגיעה אליוהמזון ה

   .גם אם המודל לא עובד על כל מוקד בנפרד, מאחר וזה חייב להיות כך, כלום
  
  תוח החסם העליון עבור מספר מוקדיםיפ

         
 לקצב  של כל הגרורות זההההתחלקותהשאלה שעומדת על הפרק הינה האם קצב  .106

התשובה לשאלה . ?מגרורה לגרורהאו שקצב הגידול יכול להיות שונה ,  של הגידול הראשיההתחלקות
 חלוקהכי אם לכל גרורה קצב .  מפני שיש הבדל רב ביכולת לעשות חישובים, מענינת בפני עצמההזאת 

ינני יודע את א?  הנפרד של כל גרורה ואיך נוכל למדוד זאתחלוקההיהיה צורך לדעת את קצב , נפרד
כי נוכל , נוכל להתגבר על הבעייה אבל למזלנו , ויש שיקולים לחשוב לכאן או לשם,התשובה הברורה

כשלכל אחד ,  מוקדים שוניםmנניח שיש לנו . להתקדמות הסרטןהחסמים לעשות חישובים על פי 
 כל מוקד ל נסמן את תרומתו של. ספציפית שלולכל אחד מהם מגבלת מזון , ספציפי שלו  iמהם
Psa  ב    

 נוכל לרשום . 50בהתבסס על הפתוח בסעיף ו

                                           )12.1( 

)   12.2(                                                                                         כאשר אנו מגדירים 

) 12.3 (                                                                                                  וכן 
, מספר המכסימלי של התאים שיכולים להווצר על ידי כל הגרורות יחד ביחידת זמןכ Sכלומר הגדרנו את 

 נכתוב את התוצאה .נסיס שלה נעשה בקצב המקסימלי'יוג' של הגרורה שהאנג כקצב הגידולואת 

 )12.4 (                                                          ונקבל           ) 12.1(הסופית של 
  . עשינו שםולכן נוכל להסתמך על כל הנתוח ש) 7.1(וזה זהה לנוסחה 

 פרוש הדבר , על הגרורות המתפרצות הוא נכון,113המובא בסעיף , בהנחה שההסבר של פולקמן
ידול של כלי הדם המזינים את הגידול הראשי יהיה גדול או שווה מקצב הגידול בכל שכנראה קצב הג

מאחר והתזונה הינה אותה תזונה , וכך זה ישאר כל עוד לא הוסר הגידול הראשי, גרורה הקטנה ממנה
מכיון ,  צריך להיות זהה בכל מקוםG1ולכן קצב הכניסה של כל גרורה למצב , הסרטן אותו סרטן

 כל , הרי לפי המודל, היא אותה מגבלה, שהתחילה לצמח כלי דם ,ון לכל גרורה וגרורהשמגבלת המז
 והורדת האגרסיביות בכל גרורה תעשה , על מנת להמשיך ולצמוח,גרורה תרצה להוריד אגרסיביות

 יתכן ונראה ירידת אגרסיביות , אך בגלל הכלל של הגרורות המתפרצות,בוודאי לפי אותה מערכת כללים
סביר שגם . 95ועל בסיס האמור בסעיף . מהירה בגרורות ולכן הן תגענה לשווי משקל יותר מהריותר 

   .המיו יקטן
הגרורות נמצאות במצב שיווי משקל , נניח שישנו מצב של גרורות: נחזור על הרעיון ממבט מלמעלה

ל הגרורות אותו הגבלת המזון על כ, המזון אותו דבר, הסרטן בכל גרורה הוא אותו דבר, טרום הדיאטה
על קצב הגידול הינו בידי  אולם מכיון שהכלי לשליטה, הגבלת המזון על צמיחת כלי הדם אותו דבר, דבר

 הרי ,ופה אם התאוריה של פולקמן תופסת, של כל גרורה הוא תנאי הסביבה שלה" הרצון"הרי , הסרטן
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של הגרורה השכנה ולכן על תנאי הסביבה ה שליטה של גרורה על תנאי הסביבה המקומית משפיעש
אם נקח את .  או לכל היותר שווה יותר גדולה,נסיס'יוג'גידול ראשוני וראשי ישאר תמיד ברמת צמיחת אנג

 הרי עם נוכיח משהו חיובי למישהו כמוני , כמקרה קיצוני וחמור מבחינת  רמת האגרסיביות,המקרה שלי
 .הרי שזה יהיה טוב למירב האנשים

  
  .שעדיין לא עבר טיפול הורמונלי, בסרטן ערמונית עם גרורות, פרוגנוזה עבור חולה

  
  אולם על מנת להעריך זאת  עלינו . ננסה לבדוק את תרומת הדיאטה לחולה סרטן עם גרורות .107

  Merck Manual                       .)20(להלן צטטה מתוך .לדעת מה הפרספקטיבה של חולה כזה בימינו
3 -1 is disease with metastatic Median life expectancy  .has no cureMetastatic cancer 

yr. 
לסרטן ערמונית גרורתי אין , הכוונה המפורשת הינה לגבי סרטן הערמונית והאמירה היא פשוטה ונחרצת

   .)21(: להלן ציטוט נוסף מתוך.ממש לא מעודד.  שנים3אורך החיים הצפוי הינו שנה עד , מרפא
 Metastatic prostate cancer is usually. currently not curableic prostate cancer is Metastat

hormone sensitive. This means that the cancer will respond to treatment depriving it of 
male hormones (see treatment). This response to hormonal treatment is of variable 

Once the cancer becomes resistant to . years2 on average lasts about but , ationdur
 Hormone independent. hormonal manipulation it is called hormone independent disease

                                              .cancer is usually followed by death within months prostate 
 
 גם נניח. ושיש לו כבר גרורות p=20 נניח שהסרטן התגלה אצל האדם במצב מאוחר שבו .108.

על פי הפרוגנוזות . שאנו מתחילים את הדיאטה במצב זהו, שהאדם לא קבל שום טפול הורמונלי
ה הזה  נניח גם שרמת האגרסיביות של החול. שנים1-3מאשר המצוטטות לאדם כזה לא נותרו יותר 

על פי , מאחר ואדם זה נכנס למשטר דיאטה רציני. כפי שהיה אצלי,  יוםPsaDT=24, מאד גבוהה
 הרי על מנת להעריך את קצב התקדמות הסרטן עלינו לנסות ולמצוא את ערכו ,ההמלצות במסמך זה 

הנחה שסרטן שהגיע ב ו4- ראה טבלה . S=0.0054היה  p=0.47כאשר אני הגעתי ל . המאוחדSשל 
נוכל להניח שהחסם אצלו יהיה גדול ,  פיתח מספיק כלי דם על מנת לספק מזון לסרטן בגודל זה p=20ל

 שלו הוא  Sשה נוכל לחשב  לכן 0.47 מאשר אצל מי שהגיע למקסימום של פי 
אולם ליתר בטחון נניח שאצל החולה הזה הסרטן יצמח לפי החסם העליון  .

למרות שאין ,  ממה שנמצא אצלי%50נסיס יהיה תחת דיאטה גבוה ב 'וג'וכמו כן נניח שקצב גידול האנגי
 לפי הגרף המחמיר ביותר חישוב  עבור אדם זה לאור האמור לעיל נעשה  .סיבה מדוע להניח זאת

כאן אני חייב להעיר שהחישוב שאני עומד לעשות איננו מבוסס  . שזה הגרף הכחול המקווקו21-שרטוטב
 מהיכרות , אני מניח.ומה משמעותה של גרורה באיזור זה או אחר, ה גרורהעל ידיעה מכלי ראשון מה ז

 ויתכן שהדבר נכון גם עבור גרורות במקום ,Psa=200עם חולים שלגבי גרורה בעצמות ניתן להגיע ל 
אין לי שום ספק שבכל .  שאינני יכול לשער בכלל מה יקרה לגבי גרורה בריאות,אולם אומר. אחר

יהיה נכון אך אינני בטוח שהחישוב שאני עומד לעשות , ב את התפתחות הסרטןהמקרים הדיאטה תעכ
 בהנחה שניתן להגיע  .וכאן צריך את המעורבות והמחשבה של אונקולוגים מנוסים, לכל המיקרים

משך הזמן הנדרש לעלות  הוא ,Psa=200עד ל   , Psa=20משך הזמן לעליה מ הרי ש , Psa=200ל
 2510 לפי הגרף הוא  p=20משך הזמן לעליה ל.   p=20 הנדרש  לעלות לפחות משך הזמן   p=200ל

 הוא  Psa=200העליה ל זמן .52 בסעיף לפניה וההסבר ש8.1-  על פי טבלה. שנה6.88ימים או  או 
 וללא טיפול ,שתחת הנתונים המחמירים ביותר ,לכן נפחית אחד מהשני ונקבל,  שנה18.61לפחות 

ובודאי יוכל להוסיף לו עוד זמן משמעותי עם ינהל ,  שנים311.7לחיות לפחות  אדם כזה יוכל ,כימותרפי
אני  .  Psa יחידות  p>3000נציין שידועים מיקרים  רבים של  (.דיאטה ראויה בתקופת הכימותרפיה

שהוא מכיר מישהו עם ,  המנהל קבוצת תמיכה של חולי סרטן ערמונית,אישית שמעתי מאורולוג
Psa>3000 , שם מסופר על , הבאתי קישור לדף בפורום. 39בסימוכין כמו כןp=3200 ועל p=4500 

 חודשים בין טיפול לטיפול 6אינטרמיטנטי עם מרווחים של  לי שעם טיפול כימותרפי נראה  )ואף יותר
תוצאה מדהימה בפני ,  שחישבנו כאןים שנ 11.73 ניתן יהיה להוסיף תוספת נכבדה לאורך החיים של ,

זוהי תוצאה בלתי . 53 על פי מה שהסברתי בסעיף . שנים3-1ת הפרוגנוזה המצוטטת של  לעומ עצמה
, יקטן עם הזמן עקב ירידת האגרסיביות, נסיס'יוג'מת לחומרה לאור הצפי שקצב גידול האנגזסבירה ומוג
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נקבל שמשך  ,אם נשאר ברמה הסבירה של הגרף הכחול הרציף . 50%בעוד שאנו לקחנו תוספת של 
 מראה שזמן 8.1 עיון בטבלה . שנים8.66 יום או 3160 הינו Psa=20-ל  ללא טיפול הורמונליההגעה 

  שנה15.71 שנה ולכן אריכות הימים הצפויה הינה 24.37 הוא  p=200ההגעה כולל טיפול הורמונלי ל
זאת  מבלי להתחשב ,  שנה81ובהתחשב במה שאמרנו לגבי הכימותרפיה סביר שנוכל להגיע אף ל 

   . שצטטנוPsaרים הענקיים של ה במספ
  

, p=20 נצטרך לקחת ברמה של Q-Pשאינני יודע כמה כדורי , כהערה חשובה בעיניין זה אומר .109
אין שום סיבה לחשוב שצריכת הכדורים ,  כדורים ביום4אולם כל העדויות לא מדברות על יותר מאשר 

  מורידים את רמת הטסטוסטרוןQ-Pי ה כדור.  Psaאו בגודל ה, צריכה להיות תלוייה בגודל הסרטן
 ירד הטסטוסטרון לרמה , כדורים ליום3 ממוצעת של בצריכה, ).56 בסעיף(  וכפי שראינו,במהירות רבה

אין זה אומר . מתחת לסף הזיהויכלומר  , 0 חודשים הוא היה 4לאחר ו , בתוך חודש וחציT=1.1של 
המשמעות . לא עשיתי בדיקות במרווח הזמן הזהפשוט , שהרמה הזו לא הושגה כבר הרבה יותר מוקדם

 בכדי ליצור סירוס , מספיק גבוהההיתה שכמות החומר הפעיל שהיה צבור בדם ,השל האמור הינ
אם הגעתי לרמה שהטסטוסטרון היה . תוספת כדורים לא היתה נותנת שינוי משמעותי בתוצאות. מוחלט

 כדורים 3 -אציין שצרכתי בממוצע כ . p=100ם הרי זה היה קורה גם אם היה קיי, מתחת לסף הזיהוי
כמוכן אציין שאף על פי . ואף פעם לא יותר מכך,  כדורים ביום4כאשר הצריכה המקסימלית היתה , ליום

  .תופעות הלוואי היו מינוריות,  חודשים4צרכתי את הכדורים במשך  ,מתוך חוסר ידע, שבתחילה
      

  ?בסרטן העמיד כנגד חסר באנדרוגן עם גרורותחולה ל ,האם ניתן להגדיל תוחלת חיים
  

 24תקופות הרבה יותר ארוכות מאשר  Q-P נזכיר מחדש את העדויות שניתן להחזיק עם ה .110
וריד בתוך חודש את ה קפסולות ליום ו10כמו כן באחת העדויות מספר החולה על כך שהוא לקח  .חודש

ן הראוי לבדוק את הטענות הללו במיוחד את העדויות לכן נראה לי שמ .)24סימוכין  (0.02 ל 20מ  Psaה
נראה לי שמן הראוי לעשות ניסיונות ,  משפיע גם על סרטן עמיד וכן את המינונים האפשריים Q-Pשה

ולאמת טענות אלה , כאלה על חולים שהרפואה המודרנית לא נותנת להם סיכוי של יותר מכמה חודשים
  . צר אני נותן אמון מלא בכל העדויות בנושא זהאישית מהכרתי את המו. או לשלול אותם

  
   אומר שמניעתו משפיעה באותה צורה על סרטן עמיד כמו על סרטןHETE-5המחקר על ה  .111

, לכן אוכל להניח בוודאות רבה שמודל ההרעבה שלנו תופס גם במקרה זה. הרגיש לשלילת האנדרוגן
 שאין לי ,הבעיה העיקרית בניתוח מקרה זה .תולכן גם נוסחת החסם העליון להתקדמות הסרטן נשמר

בצעתי .  מאוד גבוהים Psa מה גם שערכי ה,תחת טיפול כימותרפי  Psaשום נתון הקשור לירידת ה
הגעתי למסקנות שהתרומה הערכה של מה שניתן להשיג במקרה זה תחת הנחות שנראו לי סבירות ו

,  חודשים בין טיפול לטיפוללמספרלהגיע  שיכולההעיקרית שיכולה להיות במקרה זה הינו ביצירת הפוגה 
ויכול בסופו של דבר להאריך את , דבר היכול לאפשר לחולה להתאושש באופן רציני בין טיפול לטיפול

 אם נשלב יחד עם .מעל ומעבר לפרוגנוזה הרגילה המדברת על אורך חיים של פחות משנהבהרבה חייו 
אנו עשויים להיות מופתעים נוכח התוצאות הטובות , ם גבוהיםבמינוני Q-Pהטיפול הכימותרפי גם את ה 

לא חוסר האינפורמציה שלי אינני כולל ניתוחים אלה במסמך זה בגלל שדיון כזה בתנאי . שניתן להשיג
   .היה תורם לעבודה
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   .יוסטטין'מודל והשערת האנג ה- 31פרק 
  

ני לפתרה יחד עם תמיהה כללית שנובעת שברצו, בעבודה זו ישנם תופעה שמעוררת תמיהה.112
  :והתמיהות הינן , ר יהודה פולקמן וחבריו"מעבודתם החלוצית של ד

  
כך שלא יתכן , תוך פרק זמן קצר מרגע שנוצרת לו בעיית התפתחות,  הסרטן מקטין את האגרסיביות.א

   ?ונשאלת השאלה כיצד הוא עושה זאת, שהדבר נובע משינויים גנטיים
  
  .Q-Pרטן מעלה אגרסיביות באופן מידי עם לקיחת ה כיצד הס. ב
  
. נשארה תמיהה אחת גדולה    הקשורה בו, יוסטטין'על אף ההתקדמות הרבה במחקרים בנושא האנג .ג

האחת על ידי מניעת גידול כלי דם המזינים את , יוסטטין פועל כנגד הסרטן בשתי צורות'ידוע שהאנג
אחת .). 38. 37. 36סימוכין (גרימת אפופטוסיס לתאי הסרטן עצמו י "והשניה ע, )נסיס'יוג'אנג(הסרטן 

כאשר בעצם הוא פועל , יוסטטין'לשם מה מייצר הסרטן את האנג: החידות הקיימות בתחום הסרטן הינה
  ? נגדו

  
, בהסתמך על הממצאים של יהודה פולקמן, יוסטטין'לצורך הבנת הנושא אספר בקצרה על האנג .113

,  קטעי וידאו8נתן למצוא . 35בסימוכין .). 35ובמיוחד . 34. 33סימוכין (ואל בוק מייקל אוריילי ונ
ספור . נסיס'יוג'להוכחת התאוריה שלו בדבר האנג, המספרים על מלחמתו של יהודה פולקמן וצוותו

, נסיס'יוג'על התאוריה שלו בדבר האנג, ר יהודה פולקמן"בעקבות הרצאה שנתן ד: המעשה הינו כזה
, נסיס  והחליטה לשנות את מרכז הכובד של מחקריה'יוג'ר נואל בוק מהרעיון של האנג"דהתרשמה 

נואל גילתה שיש תאים נורמליים שמפרישים מעכבים . נסיס'יוג'לחקר האנג, מחקר הגנים של הסרטן
כנגד מחלות והוא , מעכבים אלה הם חלק ממערכת ההגנה הטיבעית של גופנו. באופן קבוע, נטים'יוג'אנג

כמו כן הוא גורם לנסיגת כלי הדם שנוצרו בעת . הווה גורם משקיט של כלי הדם על מנת שלא יתפרעומ
בנוסף לכך גילתה ). יוסטטין'אנו נקרא לחומר זה בשם אנג(, לאחר עבור הדלקת, הדלקת ולהעלמותם

שגורם , )יןנ'יוג'נקרא לו אנג(, הם מפרישים חומר, שכאשר תאים נורמליים הופכים לסרטניים, ר בוק"ד
כך , יוסטטין'פריש גם אנגממשיכים להלכלי הדם לצמוח לכוון התא הסרטני ובו זמנית התאים הסרטניים 

או , קובע אם הסרטן יגייס כלי דם חדשים ויגדל, או האי שווי משקל, שהשיווי משקל בין שני החומרים
, עצמו יהודה פולקמן היתההשאלה ששאל את . שהוא לא יצליח לגייס אותם וישאר רדום בגודל קטנטן

ר פולקמן לא פתר את החידה למה הסרטן ממשיך ומייצר את "ד? מדוע הסרטן מייצר בכלל את המעכב
מתברר . חידת הגרורות, חידת התופעה המוזרה, מה שהוא פתר היתה חידה אחרת, יוסטטין'האנג

רצו הגרורות שהיו התפ, שכשהסירו את הגידול הראשוני, שמדי פעם בפעם נתקלו בתופעה מוזרה
הוא , ר פולקמן היה שכאשר הגידול הראשוני נמצא במקומו"ההסבר שנתן ד. שקטות עד אותו רגע

נין שבגידול הראשי 'יוג'שאינה מספקת על מנת לבלום את כמות האנג, מפריש כמות קטנה של מעכבים
הוא חומר , סטטין'יוג'גהאנ, אבל מכיוון שהחומר המעכב, ועל כן הגידול הראשי והראשוני ממשיך וגדל

 ,כולל למקומות בהם קיימות גרורות קטנות, מאד יציב הוא מסוגל להגיע דרך כלי הדם לכל מקום בגוף
אולם ברגע  שמסירים את הגידול הראשי המקור העיקרי של המעכב , וחומר זה מונע מהם מלהתפתח

תופעה הזאת קורית אצל חלק לא ה. נעלם וכעת הגרורות יכולות לגרום לגידול כלי דם חדשים בקרבתם
ברור שאין , ר פולקמן"לאחר הסבריו של ד, גדול של החולים ובעבר חשבו שזה קורה באשמת המנתחים

ר פולקמן השיב על השאלה איך זה "על אף שד. זו אשמת המנתחים אלא איזושהי תופעה של הסרטן
דרך . ?יוסטטין'יצר בכלל אנגכלומר למה הסרטן מי? הוא לא השיב על השאלה למה זה קורה? קורה
 שאם ,נין שהסרטן מפריש היא פונקציה של גודל הגידול'יוג'עובדה זו מרמזת על כך שכמות האנגאגב 

מודל , בעקיפין .למרות ההסבר של פולקמן, נין ולצמוח'יוג'לא כך היתה יכולה כל גרורה להפריש יותר אנג
מאחר ובמודל אומגה קצב , נין'יוג'ברים על האנגכולל עובדה זו מבלי שאנו מד, אומגה בעבודה שלנו

ויש כאן חיזוק נוסף לדעתנו שמודל אומגה הוא המודל  .גידול המזון הוא פונקציה של גודל הגידול
  . המועדף והוא המודל המציאותי

  
. א. 112שציינתי בסעיפים  תמיהותלהמודל המתמטי שלנו פותח אפשרות לתשובה פשוטה ביותר  .114

יוסטטין לגרום להקטנת 'האנג מסוגל ,נסיס'יוג'שבנוסף לתפקידו כמעכב לאנג, נאי שיסתברבת ,.בו 
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ישנן , ולהפתעתי הרבה מצאתי שאכן כן, חפשתי באינטרנט. או להגברת האפופטוזיס, הפרוליפרציה
ולאו רק בגלל העכוב , יוסטטין משפיע ישירות על תאי הסרטן'מספיק עבודות המראות שהאנג

כמה מהם . שהוא גורם ישירות לאפופטוטוזיס של תאי הסרטן, העבודות מצביעות על כך. יסנס'יוג'באנג
יוסטטין מונע את התפתחות כלי הדם לעבר 'שהאנג, מהם ניתן להסיק. 38. 37. 36מופיעים בסימוכין 

את , בנוסף לכך הוא מעכב. ומונע את הפיכתם לגרורות גדולות, תאי הסרטן הגרורתיים הקטנים
מכיוון . י שהוא מגביר את האפופטוזיס"ע, את התפתחות הגידול הראשוניותם של הגרורות התפתחו

הסרטן מייצר את  כלומר. יוסטטין יכול להוות כלי של הסרטן לשליטה על קצב ההתרבות'האנג, שכך
הדבר נשמע . מכיון שהוא מהווה כלי חשוב ביותר לשמירה על יכולת ההתפתחות שלו, יוסטטין'האנג
,  יוכל להמשיך ולהתפתח, הנמצא תחת הרעבה,שעל מנת שסרטן,  אך המודל שלנו כבר הראה,מוזר

  . עליו להקטין את קצב ההתרבות שלו
  

שהמודל שלנו איננו נראה , על מנת להבין כיצד האפופטוזיס מוריד אגרסיביות במודל שלנו  .115
 תחלקהסרטן ממשיך ומיתכן שצם  מכאן שבע,אלא רק בהפרש שביניהם, מבחין בין פרוליפרציה למוות

דבר זה גם יכול להסביר . יוסטטין'י האנג"זה האפופטוזיס שנוצר ע, בקצב הטבעי שלו ומה שעוצר אותו
המודל שלנו , כלומר. של חזרה מידית לקצב ההתחלקות המקורי של הסרטן, את התופעה שראינו בפיטו

  המודל מצביע !יוסטטין'ך ומייצר את האנגמדוע  הסרטן ממשי, נותן תשובה אפשרית והגיונית לשאלה
על כך שבשביל להמשיך ולהתפתח הסרטן צריך כלי באמצעותו יוכל לשנות במהירות את קצב 

 היא זאת המאפשרת לו ילודההקטנת קצב ה, כי כפי שנוכחנו  מהמודל ומהמדידות בשטח, התפתחותו
ואם לא היה זה . תפתחות שלויוסטטין חיוני לשליטה בקצב הה'כלומר האנג, להמשיך ולגדול

 ומונע Psa ממסך את הP -Qהוכחנו שה. יוסטטין אזי הסרטן היה צריך להמציא משהו אחר כמוהו'האנג
 הרי שזה יכול להסביר את ,יוסטטין' אם תופעה דומה קורית גם ביחס לאנג,את ייצורו על ידי הסרטן

כי אם הסרטן באמת מתחלק בקצב , ימלי המכסהעלייה המידית באגרסיביות ובדעיכת הסרטן על פי ה 
 הרי ,טין או תוצר אחרטיוס'שנוצר על ידי האנג, קבוע והורדת האגרסיביות נעשית על ידי האפופטוזיס

     . המכסימלישחסימת מוצר זה על ידי הפיטו תביא מידית לדעיכה על פי ה 
            
רוליפרציה למוות אלא רק בהפרש   לצורך הבהרת הטענה שהמודל שלנו אינו מבחין בין פ .116

אנו יודעים שבמצב ללא דיאטה פועלת הנוסחה של  לידה .  נעשה כמה חישובים מתמטיים, שביניהם
  :אזי נקבל והתמותה האומרת שאם קצב הילודה הוא , ומוות

                                                          ) 13.1(  
  . ההתרבות הינו למעשה ההפרש בין קצב הלידה לקצב המוותוכפי שאנו רואים קצב

מאחר שבנינו את המודל , חשוב שנראה זאת. דרך אחרת להסתכל על כך הינה דרך התחלקות התא
ההתחלקות קצב , הנחנו שבמצב רגיל). 2.6(ראה נוסחה , חלקהבסיסי תוך שמוש בעובדה שהתא מת

  מכיון שהנחנו שתאי הסרטן רי יוצא שמתקיים ה, 2חלק למכיון שכל תא מת. של הסרטן הוא 
ולכן , דהיינו , הם רק התאים המתחלקים, מבחינתנו" מתים"הרי מספר התאים ש, אינם מתים סתם

  הנוסחה מקבלת את הצורה 

                                                                             )13.2 (
אם נביא כעת בחשבון שיש מוות נוסף .  ההתחלקות וגם קצב ההתרבות הוא קצב, הבמקרה ז, כאשר

  :       הרי נוכל לרשום את המשוואה כלהלן,  של תאים בקצב של 

            )13.3 (

,  כאל קצב ההתחלקות נטועל מנת להראות שניתן להתייחס ל  , הלכתי בכוונה בדרך ארוכה

 הוא קצב כאשר , ת הבסיסיות של ההרעבה אפשר לרשום  שבנוסחאוכלומר במקום ה 
, י גורם חיצוני"שנוצר ע,  מבטא את קצב האפופטוזיסו , כלומר מבטא את הפרוליפרציה, ההתחלקות

אם נלך לנוסחה הבסיסית ביותר ממנה . ברצוני להצביע על נקודה נוספת בעיניין זה. יוסטטין'כגון האנג
מדוע מותר לנו לרשום כאן ונשאל את עצמנו ) 2.6(חה  המופיעה כנוספותח המודל 
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 מתוך תאים  קורה בזמן חלוקת התא ולכן ,אפופטוזיסה:  והתשובה לכך פשוטה במקום  
 מתים בגלל סיבות שאינן קשורות במגבלות התזונה ורק על השאר קיימת G1 שנכנסו למצב -Nה

      .מגבלת התזונה
  

  :לסכום הדברים נאמר .117
  
יוסטטין גורם לאפופטוזיס הרי המודל המתמטי מסביר את הצורך של 'בהתחשב בעובדה שהאנג. א

מסתבר שחומר כזה חיוני להמשך התפתחות הסרטן תחת משטר הדיאטה . הסרטן לייצר חומר כזה
  .  שלנו

  
פרוש הדבר , יוסטטין הוא החומר שהסרטן מייצר על מנת לשלוט על קצב התרבותו'אם אכן האנג. ב

 מאחר והדיאטה גורמת לסרטן להוריד קצב ,יוסטטין'יאטה גורמת לסרטן להגביר את ייצור האנגשהד
ומעכבת התפתחות של ,  תורמת תרומה נוספת למלחמה בסרטן הדיאטה ובכך. על מנת לגדולהתרבות

עכוב המקורי של חומרים הדרושים לצורך על ה בדרך נוספת , של צמיחת כלי הדם וגורמת לעכובגרורות
 הרי שהוא ,המשמעות הינה שכל שאנו מתקדמים עם הדיאטה והסרטן מוריד אגרסיביות. נסיס'יוג'אנגה

יוסטטין הוא החומר 'כמובן כל זה בהנחה שאכן האנג .גם מוריד את קצב גידול כלי הדם המזינים
 .שבעזרתו הסרטן מעלה או מוריד אגרסיביות במהירות

          
המאפשר לו , ם לאפופטזיס של הסרטן והמשמש כאמצעי של הסרטןמשנה מה הוא החומר הגור לא. ג

עובדה זו יכולה להיות .  לרמתו המקורית מידחוזר ה , העובדה שתחת שמוש בפיטו, להמשיך ולגדול
הנחה זו . בעקיפין או ישירותי כך שהפיטו גורם לסרטן להפסיק ולייצר את אותו החומר "מוסברת ע

טוסטרון גורם למותם של תאי סרטן ולכן גודל הרקמה הסרטנית קטן ולכן הגיונית ביותר שהרי חסר הטס
אך זה לא מסביר את , יוסטטין' בעקיפין לירידת האנגQ-Pובכך גורם ה , יוסטטין קטנה'גם כמות האנג

המגביר את  אותו החומר  ייתכן גם שהוא גורם באיזושהי דרך ישירה להפסקת ייצור ,מהירות ירידת ה 
ויש לו חשיבות נושא זה ראוי למחקר מעמיק , Psaה  כפי שהוא גורם להפסקת ייצור ,האפופטוזיס

כשלהבנה כזו יש משקל רב כמו להבנה ברמת , אדירה להבנת דרך הפעולה של הסרטן ברמת המקרו
  .המיקרו ואולי אף הרבה יותר

  
בכל . צאות בידיכל המסקנות שלעיל ניתנות לאימות או הפרכה באמצעות מדידות מעבדה שאינן נמ. ד

או להקטנת , הגורם למות תאי סרטן, הרי חייב להיות חומר אחר, יוסטטין'מקרה ברור שאם אין זה האנג
מאחר , יוסטטין'אני מניח שאכן הכל חל על האנג. שכל המסקנות שלעיל חלות עליו, רמת השגשוג שלהם

מנת להשיג מטרה שיכולה לפיה צריך הסרטן להשתמש בחומרים שונים על , ואיני רואה שום סיבה
מה גם שלא ידוע לי על חומר אחר שהסרטן מייצר וגורם לו , יוסטטין כחומר יחיד'י האנג"להיות מושגת ע

 להסביר מדוע הסרטן מייצר את  הינה ההשערה הבאה"נסטין'יוג'השערת האנג"ובכן  .לאפופטוזיס
 האפשרות להמשיך ולגדול תחת אילוצי חיוני לסרטן לצורך יוסטטין'האנג לפי השערה זו .יוסטטין'האנג

או , ירהבכך נפתרת הסת .ועל כן זוהי סיבה מספקת בהחלט על מנת שהסרטן ייצר חומר זה, הרעבה
  .ג. 112התמיהה המובעת ב 

   
הרי שהדיאטה , יוסטטין נכונה 'אם יסתבר שהנחת האנג: נדגיש שוב באופן מיוחד את הנקודה הבאה. ה

וזאת באמצעות ההשפעה שלה על הפרשת  גרורות תפתחות שלמונעת באופן מיוחד גם ה
  .וזה בנוסף לפעולתה הרגילה במניעת חומרי הגלם לחומרים יוצרי הדלקות, נסטין'יוג'האנג

  
מתברר , נין'יוג'מן הראוי שנזכיר בדיוק באותו הקשר את האנג, יוסטטין'לאחר שדברנו על האנג .118

בנושא צמיחת כלי הדם המזינים את הסרטן אלא גם בנושא יוסטטין לא רק 'שהינו נגטיב של האנג
י חדירה "נין גורם לפרוליפרציה של הסרטן באופן ישיר ע'יוג'האפופטוזיס וישנם מחקרים המראים שהאנג

וכן גם מהווה גורם אנטי , לתוך התא הסרטני ולגרימה לתהליכים הכימיים ביולוגיים המתאימים
  :נאמרשם . 46ראה סימוכין . אפופטוטיק
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These results suggest that angiogenin has a dual effect, angiogenesis and cancer cell 
proliferation, in prostate cancer and may serve as a molecular target for drug 

development .    49, . 48  , 47ראה גם סימוכין  
או , נסיס'יוג'נן יכולות נוספות לתפקידם הראשי כמעוררי אנגיוסטטין יש'נין ולאנג'יוג'יוצא מכך שלאנג

לא רק סרטן (נסיס ויכולות אלו קשורות לעדוד ישיר של פרוליפרציה של תאי סרטן 'יוג'מדכאי אנג
  .  או לאפופטוזיס שלהם) ערמונית
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   הורמונלי סטנדרטי לטיפול Quercetine Plusהשוואה בין –  1נספח 
      

  .תכונותיו של הטיפול ההורמונלי הרצוי 
  
  :לצרכים שלנו רצוי טפול הורמונלי הנותן.1
הנושא מובן מאליו ככל שהירידה מהירה יותר נוכל להפסיק , Psa-תגובה מהירה בהקטנת הגידול וה .א

ונוכל , עמיד לאנדרוגןאת הטיפול ההורמונלי מהר יותר ולהרחיק את הרגע בו הסרטן יהפוך להיות 
  .לעשות יותר שיני מסור בתהליך הטיפול האינטרמיטנטי

   
  :נחוץ מכמה סיבות, השפעתו עוברת במהירות עם הפסקת הטיפול.ב
  
  למשל אם חזרת   (, מעבר לרגע הפסקת הטיפול, אם האפקט של לקיחת המוצר נמשך הרבה זמן) 1 

אף על , רי מבחינת הסרטן יש פה מניעת אנדרוגןה) הינה איטית ביותר, רמת הטסטוסטרון לנורמה
פי שאינך לוקח את החומר הרפואי ולכן הוא ממשיך לנסות למצוא דרכים אחרות להתגבר  על החסר 

הרי נחוץ  שהשפעת הטיפול  תעבור מהר , אם יש איזשהו היגיון בטיפול האינטרמיטנטי. באנדרוגן
  .ונניח לדיאטה בלבד לעשות את המלאכה

  
ישנם רופאים שאינם ממליצים על : ר זה רצוי כאשר רוצים לשלב טיפול הורמונלי עם הקרנותדב) 2 

לכן אם . מאחר והם מעונינים לדעת את תוצאות ההקרנות מהר, טיפול הורמונלי לפני ותוך הקרנות
הרי שבדיקות לאחר חודש או חודש , למשל תוך חודש , השפעת הטיפול ההורמונלי עוברת מהר

  .והרופא יכול לדעת את התוצאות מהר מאד, האמיתי Psa ות כבר את הוחצי מציג
  
צריכה להיות התכונה שאין הוא פוגע בפרוליפרציה אלא מגביר את , לטפול הורמונלי תוך ההקרנות .ג

טיפול המקיים את . בתהליך התחלקות התא, זאת משום שההקרנות פועלות טוב במיוחד, האפופטסיס
אך לא תוך כדי ההקרנה וקיים חומר המצביע על כך , וב כהכנה לפני ההקרנה הינו ט. אך לא את ג. ב

  .).32סימוכין (שלא רצוי לקחת קזודקס תוך כדי הקרנות 
החישובים שלנו על מידת האגרסיביות של הסרטן תוך כדי לקיחת הפיטואסטרוגן מצביעה על כך שאין 

  . בו תוך כדי ההקרנותולכן יהיה זה נכון להשתמש, הוא פוגע כלל בפרוליפרציה
  
  .הדבר מאפשר גמישות ושליטה בקצב הירידה, ניתן לשלוט בכמות ההורמון הנלקח בכל רגע .ד
  
  .נותן לך גמישות בקבלת החלטות בהתאם להתפתחות המחלה, ניתן להפסיק את הטיפול בכל רגע .ה
  
  .תופעות לוואי לא חמורות .ו

  
  .ת מכספוחשוב מאוד למי שצריך לרכוש זא, לא יקר .ז
  
  . קל להשגה. ח
  

 שהינם שני months Suprefact  Depot 3 ו   Q-Pאבדוק כעת במלואן את התכונות של שני המוצרים 
אני מניח שבעלי המקצוע יזהו תכונה כזו או אחרת בחומר שהם . המוצרים שיש לי נתונים לגביהם 

  .מכירים או משתמשים בו
  

  P-Qנתוני מדידות בעת לקיחת 
   

  .  Q-Pהבאנו את הנתונים הקשורים ל. 56יף בסע .2
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   Casodexכדורי  + Suprefact נתוני מדידות בעת לקיחת זריקות 

 
  :להלן הנתונים .3
                הזריקה הראשונה היתה. הזריקות זריקות  בהפרשים של כשלושה חודשים בין 4 קיבלתי .א
 משך חודש Casodex לפני כל זריקה לקחתי כדורי מספר ימים , 24.08.07 - והאחרונה ב27.05.06 -ב

  .ימים
  
,    ולהלן התאריכים והתוצאות,)Tיסומן ב  ( לאחר הזריקה האחרונה נמדד הטסטוסטרון מספר פעמים.ב

T<0.7  10.07.07 ,  T<0.7   20.12.07 ,  T=1.2  20.03.08  T=15.5  07.07.08  
  
, P:(  17.08.06  P=10.48 ,01.01.07P<0.1 , 18.04.07   P<0.003יסומן ב  ( Psa התפתחות ה.ג

P=0  03.09.07 ,P=0  שאז הופיע  , 2008 עד יוליP=0.01.   
  
  :  תופעות לוואי.ד
  .כאבים בשדיים, התנפחות השדיים, גלי חום, עייפות) 1  
   רוב הזמן קצהו מכוסה בעודף   , )חוזר לקדמותו לאחר הפסקת הטיפול(התכווצות איבר המין ) 2  

  . וריח שתן, אי נוחות מתמדת, הרגשת רטיבות, דליפת שתן נשארת סגורה בתוך העור,      העור
  

  ניתוח הנתונים ומסקנות
  
  :להלן המסקנות .4
כנראה הרבה יותר מהר מאשר  ה ,  מהר מאדQ-Pי "חסימה מוחלטת של הטסטוסטרון מושגת ע. א

SUPהכדורים שאתה לוקח ביוםי מספר" ניתן לכוון את המהירות ועצמת החסימה ע .  
אלא ,   הרבה יותר מהר מאשר כל מוצר אחר שאני מכיר Q-Pיורד מהר מאד עם ה.אי.ס.הפי. ב

, מאחר והוכחנו שהוא ממסך את  התוצאות האמיתיות, אין זה מייצג את הגודל של הסרטן, שבמקרה זה
תר האפשרי מאחר והוא דועך יחד עם זאת ראינו מנוסחת הפיטואסטרוגן שהוא דועך בקצב  המהיר ביו

כן מאחר שהטסטוסטרון דועך יותר מהר ויותר עמוק -כמו. בקצב ההתחלקות המכסימלית של הסרטן
  .סביר שכך גם גודלו של הגידול,  SUPמאשר ב

 10 זה נמשך למעלה מ  SUPב, לנורמה תוך חודש Q-P הטסטוסטרון עולה עם הפסקת השימוש ב .ג
 נקודה זו הינה גרועה .ואף ישנם מיקרים בהם זה יכול להגיע לשנתיים, נהחודשים אחרי הזריקה האחרו

מאחר ויש פה השפעה בלתי רצויה להפיכת הסרטן לעמיד כנגד אנדרוגן אף על פי שאינך לוקח , ביותר
, הרופאים חושבים שאם הם נותנים זריקה. דבר המהווה בזבוז משווע של משאב מתכלה, הורמונים

בעוד שלמעשה הטיפול הוא , הרי שהם עושים טיפול איטרמיטנטי,  של חצי שנהכ עושים הפסקה"ואח
ישנם רופאים . המצב הינו כאילו קיבלת זריקה, מבחינתו, את הסרטן לא מעניין שלא קבלת זריקה. רציף

דבר זה נמשך , זריקהלפני הקרנות ובהמשך עוד  Zoladexה              על   אוSUPהממליצים על ה 
,  חודש ובזאת יש ניצול רב של משאב יקר ערך16כ " חודשים סה10שים ובהמשך עוד עד שישה חוד

ורק  , SUP על פני ה  Q-Pעל כן מבחינה זו יש עדיפות ברורה ל. שיחסר לנו במקרה וההקרנות נכשלות
    Q-P ה בגלל זה לבד צריך להעדיף את

  .SUP פני ה  על  Q-Pיש יתרון ברור ל. 1בכל התכונות הרצויות בסעיף . ד
  

  הערות סיכום
  
 גם לא פסל את השימוש בו  FDAיחד עם זאת ה, FDA לא קבל אישור רפואי של ה Q-Pנדגיש שה  .5

ואם מישהו ירצה . אינני רופא ואינני יכול לאמר לאף אחד מה לעשות. PC-SPESכפי שהוא עשה לגבי ה 
באסטרוגן  יכולים להוביל ליצירת ידוע שטיפולים . להשתמש בחומר זה הוא עושה זאת על אחריותו

י לקיחת אספירין אשר גם משמש מעכב "אני מתגבר על סכנה זו ע. קרישי דם העלולים להיות מסוכנים
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בחומר זה ולתקופות קצרות הנדיר כמו כן השמוש . נסיס'יוג' ובכך תורם למלחמה באנגCOX-1של 
  .  מפחית מהסכנה

 בתבונה את החומר בו אנו רוצים להשתמש ולראות האם שיש צורך לבחור, הניתוח שלעיל מדגים .6
  . הוא משרת באמת את המטרה בצורה הטובה ביותר
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  של ההרעבה ' ה עבור שלב א"חישוב הנת:  2-נספח
      

  .ה עבור השלב הראשון"חישוב נת
  

נתנו הסבר קצר כיצד אנו מוצאים ובהמשך , ה"את הנתהבהרנו את הסיבות לרצוננו למצי. 23 ףבסעי
בעזרתה  נוכל להגיע אל הזמן , הבהרנו שמה שחשוב לנו זה למצוא דרך .זאת וכן את ריכוז התוצאות

, מאחר שבעזרת זמן זה, הדבר חשוב בעקר מבחינה מעשית. בו התחילה הדיאטה להשפיע, האמיתי
ראה סעיפים  (Psaעל התוצאות האמיתיות של ה  , P-Qהשפעת המיסוך של ה , אוכל להגיע לחישוב

במידה  אני רואה צורך לשמר את דרך החישוב 5- מאחר ובצעתי חישובים שהוצגו בטבלה).'ח.1' ז.1
  .בגוף העבודה. 24 מספרי הנוסחאות כאן זהים למספריהם בסעיף .ומישהו ירצה לבדוק זאת

  )2.52(                                                       אנו ראינו שנוסחת ההרעבה היא 
 )2.53  (               נובע  שקיים   ) 2.20(ו ) 2.19( מנוסחאות .  ה" את הנת t=0נסמן ב

 )2.54(                                 קבלנו                                                  )  2.20.1(ובנוסחה 
על מנת  . 26.05.09 לבין  23.04.09ה חלה איפה שהוא בתקופה שבין " ברור לנו שהנת1-להמעיון בטב

מצאנו את , ושיטת נסה וטעה, ובעזרתה, .)18סימוכין (השתמשתי בתוכנית הגרפית , לפתור את בעייתנו
 בשלב ראשון בחרנו יום כלשהו בתור היום של תחילת ההרעבה וסמנו יום זה: הפתרון המתאים כלהלן

וכנתון ניסיוני ,  השארנו נתון זה בתור קבוע23.04.09 וערכו היה מספר הימים שעברו מאז ה t1בתור 
 צורפה לחמשת הנקודות  (t1,p1)הנקודה . p1ונסמן ערך זה כ , t1 בזמן Psa-הכנסנו ערך מקורב עבור ה

 S,C,רמטרים  הנקודות הללו מצאנו את הפ6תחת .  1- בטבלה2-6שהיו במדגם והמופיעות בשורות 
, כפי שעשינו קודם. של מודל ההרעבה לפי שיטת מינימום ריבועי הסטיה של המודל מהנקודות במדגם

 . 6-שרטוטב  שצורתו הגרפית מופיעה)) 2.43(נוסחה . 17ראה סעיף ( את הפתרון  ל  חיפשנו 
ית ואנו מחפשים כעת שיתקיים בו זמנ, :  שהוגדר כךDIFבנינו גרף בנוסף 
  וגםDIF , ומה שאנו מקבלים הינו משהו הדומה , )2.54(שזה  קיום של המשוואה

  : הבאשרטוטל
  
  35-שרטוט
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 עם שרטוטעל מנת להבהיר ביתר דיוק את התהליך נציג את ה, האזור המעניין אותנו הוא האזור החיובי
  :נתונים אחרים כשהוא מוגדל ליד אזור הפתרון 

  
  36-שרטוט

  
ציר  ואנו רואים שהמפגש בין שני הגרפים איננו על (23, 0.087)=(t1, p1):  זה הנתונים הינםבמקרה 

שערכו של בהתבסס על כך  ( 0.85  ל  p1נים אתאנו מש.   ולכן אין לנו פתרון מתאים בנקודה זוה
S\ כאשר  ומשאירים  ) 0.17 במקרה זה הואt1 עדים כאלה אנו  צ2-3תוך כעוד ,  ללא שינוי

 ושני הגרפים    ו p שמתקבל עבור =DIFמצליחים להגיע למצב בו 
  : נפגשים על ציר ה 

  
  37-שרטוט
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כך אנו עוברים ,  נתונים נוספיםוכן שנסמנו ב ההפרשיםבנקודה זו אנו גם בודקים את סכום ריבוע 
שנותן את בסופו של דבר אנו בוחרים את הפתרון , ונים המתאימיםמתאריך לתאריך ומוצאים את הנת

נוסףשרטוטלהלן . 24בסעיף  5-הפתרון שמצאנו הוצג בטבלה.   המינימלי :  
  38-שרטוט

  
והמקיים את התנאי ) 2.15(נתתי לתכנה הגרפית למצוא קרוב לגרף שנוסחתו זהה לנוסחת ההרעבה 

S=2C ,התכנה הגרפית מבקשת קירוב . ה שחישבנו"הנת+ ת שמדדנו כאשר נקודות המדגם הן הנקודו
 הכנסנו את תוצאות הקירוב 2לחישוב של קירוב , לפרמטרים החסרים ומשם היא מתחילה את החישוב

קבלנו ,  של הקירוב 5אשר זהה לחלוטין לשלב , הקירוב התייצב בשלב השישי, הראשון וכך הלאה
 ימים לפני המדידה הראשונה ולמעשה קבלנו את 7.9שהתוצאה הטובה ביותר הייתה למעשה ב 

אם נתבונן .  מקדם קורלציה גבוה ביותר R=0.9966393ומקדם הקורלציה הוא ) 2.55(הנוסחה של 
י אינטרפולציה נגיע לכך שהתוצאה המינימלית הייתה "הרי ע, 26, 25, 24 בשורות של הימים 5בטבלה 

בדיקה על פי ,  ימים שקבלנו מהתוכנה הגרפית7.9ל  וזה מתאים לתוצאה ש26איפשהו בתוך היום ה 
 .  אבל כמובן שרמת הדיוק הזו איננה חשובה7.87 נתנה לנו תוצאה של 35-שרטוט
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   רשימת נושאים למחקר- 3נספח 
  
האם ממסך , מציאת נוסחת הדעיכה האמיתית, Psa- ומיסוך ה Quercetin-Plusמחקר על ה. 1

  ?HETE-5, יוסטטין'אנג: סרטן מייצר כגוןחומרים נוספים שה
  לחבר .  מהווה גורם ביצירת עמידות של הסרטן כנגד שלילת אנדרוגןPsa רכוז חומר מחקרי שה .2

הפיכתו  או האם מונע את ,  האם פועל על סרטן עמיד לאנדרוגן ולראותQ-Pי ה" עPsaעם מיסוך ה
  : זה נושא לשני מחקרים? לעמיד לאנדרוגן

  ?שלילת אנדרוגןכנגד אם מונע הפיכה לעמיד  ה.א   
   לא מספיק ?אנדרוגן לשלילת ים שברור שהם עמידים אצל חול פוגע בגידולQ-P  ה האם.ב   

  . ויש למדוד גודלו של הגידול, כי אולי ממסך אותו Psaלמדוד       

א לביסוס אם זה נקרוסיס זה יבי?  מביאה לאפופטוסיס או לנקרוסיסHETE-5 האם שלילת ה .3
  .המחשבה שזהו חומר ביניין חיוני לסרטן וזוהי הסיבה שהוא מייצר אותו

ניתן לביצוע בתהליך מחקרי כפי שנעשה ? יוסטטין' האם הסרטן מוריד אגרסיביות בעזרת ייצור האנג.4
הלך ובמ, יו לפני הדיאטה'מדידת אנג: כלהלן)  יוסטטין בדם'ובהנחה שניתן למדוד ריכוז אנג(, בעבודה זו 

 Psaבמקביל לקפיצה ב, יו'ולראות האם יש קפיצה בריכוז האנג, Psaהדיאטה יחד עם בדיקות ה
  .אזי ברור שהדיאטה גם מונעת התפתחות גרורות, אם כן. ובמקביל לירידת האגרסיביות

  ? או לפי ?  לפי מה מתקדם הסרטן , בחינת ההתפתחותS(t)מדידות .5

 אחוז הירידה הממוצעת לעומת , גודל הירידה,משך השלבים,  זמן אימות ירידת האגרסיביות לאורך.6
  .החסם

  .בסרטן כלשהו?  האם שילוב דיאטה עם כימו בצורה אינטרמיטנטית יאריך חיים ובכמה.7

ובין מחלת " גן האנוכי"רד דוקינס המופיעה ב' כיצד ניתן ליישב את הסתירה שבין תורתו של ריצ.8
האם הדבר ניתן ? "מכונת השרידה של הגן"לים של דוקינס את או במי, הסרטן ההורגת את הנשא

י "כי השרידה שלו זה הפצתו ע, אם הסרטן מדבק אזי זה הסבר מספק?, להסבר רק אם הסרטן מדבק
? האם ייתכן שזה נכון במיוחד בסרטן הורמונלי? הייתכן שהוא מדבק ואנו איננו יודעים זאת . הדבקה

יני מאיטליה טוען שהסרטן מקורו בפיטריות וצריך 'ר סימוצ"ד? ע מיניהאם יתכן שהוא מופץ על ידי מג
  . 56. 59.  58ראה סימוכין . לטפל בזה בעזרת סודה לשתיה

האם שמוש ארוך בהורמון כלשהו או פיטואסטרוגן  גורם לדעיכה של חלק מכלי הדם שנוצרו  בתהליך .9
  ?מן הזהמהו משך הז? מה קורה בטיפול כימותרפי, נסיס 'יוג'האנג
 והשאר נקבע על ידי G1האם יש קצב קבוע בכניסה ל? מה קובע את מידת האגרסיביות המקורית .10

  ?המזון
  ?וכיצד הוא קובע את קצב ההתחלקות ? איך הסרטן יודע מתי הוא מפסיק לגדול. 11

לא שולט מקדם הגידול קבוע והסרטן  כאשר ?נין הוא פונקציה של גודל הסרטן'יוג'האם רכוז  האנג .12
  בו

 וניתן יהיה לבצע הערכות על שילוב דיאטה Psaבניית גרף דעיכה לטיפול כימותרפי בדומה לגרף ה.13
  .וטיפול כימותרפי
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