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  לכל סוגי הסרטןתקפים והמודל המתמטי  CUNCדיאטת 
  

  מבוא
   
ל " וכנסרטניםהלתו על כל חכלליות המודל והבעבודתי המלאה וכן לאורך כל הדרך אני מדגיש את . 1

  :ביחס לדיאטה הספצפית
 מפני , והעניין הוכח בעבודה באופן ברור ומלא, אינני צריך להוכיח דבר,ילגבי המודל המתמט .א

  ,3 ' מס וראה גם את מאמר, ששום הנחה הנמצאת בבסיס המודל לא תלויה בסרטן ספציפישהראתי
ואמרנו ) . כולל (15 עד 13  סעיפים גרסה עממית-מודל מצומצם להתפתחות הסרטן תחת אילוצי תזונה

 שדיאטת   אם נוכיח.לכל סוג של סרטן, שהמודל טוב לכל הסרטנים בתנאי שתמצא דיאטה מתאימה
CUNCבמלואההרי הוכחנו את טענתנו שבכותרת,  טובה לכל סוגי הסרטן .  

בהיותה מונעת  לכל הסרטנים בטווח הארוךהדיאטה גם היא טובה ש הבהרנו ,CUNCלגבי דיאטת  .ב
ומקובל על כולם  ,  שאין כבר וויכוח ומאחר,את הסרטן דהיינו צמיחת כלי דם המזינים, נסיס'יוג'אנג

ובלעדיו לא תהיה צמיחה , נסיס הוא התהליך העיקרי המאפשר את התקדמות הסרטן'יוג'גשתהליך האנ
  .  לגבי הדיאטה עצמהשהוכחנו למעשה את את טענתנו שבכותרתהרי , של הסרטן

  
בכך שהיא משפיעה גם , אולם בנושא הדיאטה ברצוני להראות שהיא משותפת להרבה מאוד סרטנים. ג

 בכך שהיא מונעת חומר בניין ,אלא גם גם בטווח המידי, נסיס'יוג'האנגבאמצעות לא רק בטווח הארוך 
ואם זה לא , זה כנראה אותו החומרובהרבה סרטנים , החיוני לבנית התא הסרטני בתהליך חלוקת התא

שהמנעות ממנה והמלחמה , המופק על ידי גופנו מהחומצה הארכידונית, אזי זה חומר אחר, אותו החומר
 מכיון שאם נוכיח חלק זה הרי .בכך תוכח טענתנו במלואה. CUNC של דיאטת בתוצריה הם המהות

  .נכון לכל סוגי הסרטן הללו ,שהמודל המתמטי הראשוני שמבוסס על הגבלת תזונה לבניין התא
  
הרי שהמסקנות המספריות לטווח הארוך שהוסקו על בסיס נתוני , להוכיח את האמור לעילאם נצליח . ד

 לאגרסיביות הספציפית של בהתאמה, יהיו טובות לגבי כל אותם סרטנים, מונית של סרטן הערPsaה 
 כי אם אני הפחתתי את .וכמובן לתנאי ההתחלה שלו לעומת תנאי ההתחלה שלי, מחלתו של האדם

אפילו ,  אין שום סיבה מדוע לא יוגבל חומר הבנייה של מישהו אחר באותה מידה68%חומר הבנייה ב
הסיבה אלמנטרית ואינני מפרט זאת . ו הוא תוצר אחר של החומצה הארכידוניתאם חומר הבנייה אצל

ירד , ציינתי שקצב הגידול היומי של כלי הדם המזינים את הסרטן, לגבי הטווח הארוך. וחישבו על כך
נסיס בנוי על תהליכים זהים אצל כל 'וג'ומאחר ועקרון האנג,  מקצבו טרום הדיאטה2%אצלי לפחות מ 

בהבדלים הנובעים ,  אזי אין שום סיבה מדוע לא יוכל להגיע חולה סרטן אחר לאותן תוצאות,בני האדם
 גבוהה  עם אגרסיביות שהינה כמעט בוודאות, מאחר והוכחתי את הדברים לגבי.מהבדלי הדיאטה עצמה

אזי אין שום סיבה מדוע לא יוכלו גם החולים האחרים להגיע לאותן ,  מחולי הסרטן99%מאשר אצל 
   . וצאותהת

  
 יש לדיאטה גם קשר ישיר באמצעות המטבוליט של החומצה ,שלגבי סרטן הערמונית הראנו .2

 מוות של התאיםלמניעת הו) פרוליפרציה(לשגשוג של הסרטן הגורם , HETE-5הארכידונית ה 
הינו חומר חיוני לבנית התא של סרטן   HETE-5דבר שעורר בי את ההשערה שה) אפופטוזיס(

,  הוא חומר חיוני לבניית תא סרטן הערמוניתHETE-5בהמשך העבודה אוכיח שאכן ה  .הערמונית
 ,אחרים HETE  או על קשר של, להרבה סרטנים אחריםHETE-5ובהמשך אראה את הקשר בין ה 

 מונעת חומרי בניין  של הרבה 6 דבר המצביע על סיכוי גבוה ביותר שמניעת האומגה ,לסרטנים האחרים
יכ נצביע על ההיגיון המלא "ע.  י קישור למחקרים המראים זאת"את עאנו נראה ז, ספיםמאוד סרטנים נו

  . גם אם אין לנו פה מספרים מחולי סרטן אחרים שיכולים להוכיח טענה זו באופן סופי מכריע, של טענתנו
  
  
  

  . הינו חומר חיוני לבניית התא של סרטן הערמוניתHETE-5 ההוכחה ש
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ויתכן  , הוא הגורם למוותHETE-5 אינני בטוח שדווקא החוסר שלשת בעבודתי יינתי בכמה מקומוצ. 3
-5השלוב של התוצאות של המחקר שצטטתי על ה  .6 האומגה  אחר שלחוסר של תוצרמוות נובע משה

HETE שההסבר מצביע ) 43ראה סעיף  (והתוצאות המוצגות בגרסה המדעית המלאה ,סרטן הערמוניתו
 חיוני לבניית התא הסרטני HETE -5העובדה שה היא ל" את שתי העבודות הנההגיוני היחידי המסביר

 להלן חומר משולב בין .ומכיון שכל הקטע שם הוא מילולי אני מניח שגם קורא רגיל יוכל להבינו. ,עצמו
  : עם הסברים נוספים המבהירים את הנושא,הנאמר שם

 גורם HETE-5המאמר טוען שה  ,ם אול. דרוש לבנית התא הסרטניHETE-5שה  מהמאמר לא ברור
השאלה למה התכוונו החוקרים כשהם אמרו  נשאלת.  לאפופטוזיס גורמתומניעתו, לפרוליפרציה

י שינוי קצב " יכולים לקרות ע)פרוליפרציה(  השגשוג או ההתרבות,ובכן? פרוליפרציה או אפופטוזיס
שגם , גרימת מוות מתוכנתי "עאו  " של התחלקות התאיםשעון הפנימי" כלומר זרוז ה,התחלקות התאים

כלומר יתכן שיש פה כניסה לתהליכים . דול נטו של הסרטןיהוא בא בסופו של דבר לידי ביטוי בקצב הג
-אגרסיביות הסרטן ראה מאמר ( . פנימיים של תהליכיםשרק משנים קצבים, פנים תאיים של הסרטן

אלא ,  אבל גם ייתכן שאין פה שום דבר שקשור ישירות לתהליכים הפנים תאיים,)אסור להרדם בשמירה
י הסרטן באופן " נוצר עHETE-5במאמר מודגש שה. פשוט מניעה או אספקה של חומר בנין

, מיוצר בקצב קבוע קונסטיטוטיבי בתחום הרפואי פרושו. כלומר ללא שום דירבון חיצוני, יקונסטיטוטיב
 הסרטן כלומר .י אורגניזם"או חלבון שמיוצר ע, אי .נ.ר, נאמר על אנזיםובלתי תלוי בגירוי חיצוני או פנימי 

תאי הסרטן הדבר נובע מתוך איזשהו צורך חיוני של מכאן ש,  ללא שום דירבון חיצונימייצר זאת
עבודה הניתוח של תוצאות  ? כל הזמןמייצרים זאתסרטניים הונשאלת השאלה למה התאים ..עצמם
  יכול לתת לנו תשובה ברמת סבירות גבוהה לשאלה,HETE-5 ושילובן עם תוצאות העבודה על ה ,שלנו

 חומר בנין  מצביעה על כך שנמנע, למודל המתמטי שלי האישיותנתוני הבדיקותהתאמת  :שלעיל כלהלן
הראנו שהמודל המתמטי לא , ))13.3(עד ) 13.1(נוסחאות . (116בסעיף . הנחוץ להשלמת התא הסרטני

 שמתבטא ברמת האגרסיביות , אלא רק בהפרש ביניהם,מבחין בין פרוליפרציה לבין אפופטוזיס
והדבר , ת יורדת מידי האינהרנטיתהתוצאות בפועל לא מראות שהאגרסיביות.  הסרטןהאינהרנטית של

 המשנים את ,שבא לידי ביטוי בירידת הפרוליפרציה או בעליה באפופטוזיס, מצביע  שלא חל שינוי מידי
 ועוד מספר חודשים ,יורדת האינהרנטית לוקח מספר חודשים עד שהאגרסיביות. "הפנימי שעון"קצב ה

וגם לא על  לא משפיעה על הפרוליפרציה HETE-5כלומר שלילת ה , עד שהיא יורדת עוד פעם
שאם לא כן היינו צריכים לראות ירידה מידית , רגיליםתהליכים שינוי קצבים של במובן של  האפופטוסיס
מה  .שהיתה צריכה לרדת מיד למינימום האגרסיביות שמאפשר המזון,  האינהרנטיתבאגרסיביות

 אסור להרדם -אגרסיביות הסרטןוראה ,  השינוי שחל באגרסיביות החיצוניתהיהשהחוקרים ראו 
. במודל שלנו, פיזיקלי מלאוהסבר מתמטי מקבלות   HETE-5כל התופעות של המאמר על ה  .בשמירה

כאשר הוסיפו מוות זה נמנע והסרטן שגשג , ר זה הסרטן מתל נאמר שכאשר מנעו חומ"במחקר הנ
יקרה על פי המודל  כל זה  .HETE-5תוצרים מטבוליים של החומצה הארכידונית מהסדרה של ה 

 והיא גם מסבירה מדוע ,מסקנה זו הינה הגיונית ביותר. המתמטי שלנו אם חומר זה נחוץ לבניין התא
צר אותו מכיוון שהוא דרוש לו להשלמת בניית התא הסרטני הוא כנראה מיי, הסרטן מייצר חומר זה

 תוצאות שלי עם של המחקר   ניתן ליישב את התוצאותלפיוזה ההסבר היחידי . בתהליך ההתחלקות
   .המחקר ההוא

 משפיעה באותה צורה גם HETE-5הינה שמניעת ה , עובדה נוספת היכולה לתת חיזוק לכיוון הזה
סביר שחוסר ממנו יפגע גם , כלומר אם חומר זה נחוץ לבניית התא, גןעל סרטן עמיד לחסר באנדרו

  .     בסרטן עמיד
  
   

  לסוגי סרטן שונים, קשר ישיר בין מטבוליטים של החומצה הארכידונית
  
  : להלן רשימה של מאמרים. 4
  
  סרטן הערמונית .א
  

וגם , 5פרק  בהמלאה לבין סרטן הערמונית הראינו בעבודה המדעית  HETE-5 בין המלאאת הקשר ה
 5 בסעיף  CUNCותהליך יצירת דיאטת ) W-6( ,חומצה ארכידונית, נסיס'יוג'אנג   במאמרחזרנו על כך

  :קישור ישיר למאמר באנגלית להלן . שבו
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 assive apoptosis in human prostate lipoxygenase triggers m-5Inhibition of arachidonate 
cancer cells 

 
 
  
  סרטן הריאות . ב
  

  :תמונה דומה מתקבלת לגבי סרטן הריאות ראה קשור

Growth control of lung cancer by interruption of 5-lipoxygenase-mediated growth factor 
signaling. 

Lipoxygenase inhibitors prevent lung carcinogenesis and inhibit non-small cell lung 
cancer growth 

  
  נוספות מופיעות בספרעדויות 

 Mechanisms in Carcinogenesis and Cancer Prevention  
Edited by Harri U. Vainio, Eino K. Hietanen, I. Iqbal Unnisa AliISBN : 3-540-43837-8 
Springer-Verlag Berlin Hidelberg New York 

 
   Mechanisms in Carcinogenesis and Cancer Prevention :בקשור הבא

 והלאה הם מדברים  על הנתיב של החומצה הארכידונית 187מעמוד .  ספר העוסק כל כולו בסרטןה
 198 ובעמוד . מזכירים את המחקר שצטטתי בקשר לסרטן הערמונית הם197 בעמוד ,במניעת הסרטן 

 ואילו        HETE-5הם מזכירים את המעגל האוטוקריני שנוצר כאשר סרטן הריאות מעודד את ייצור ה 
  . מפחיתים את הפרוליפרציה HETE-5ה פרציה ואילו מעכבי מצידו מעודד את הפרולי HETE-5ה
  
 ) Pancreas(סרטן הלבלב  . ג
  

  : של החומצה הארכידונית וסרטן הלבלב מופיע כאן HETEמחקר על קשר בין תוצרי 

Lipoxygenase inhibitors abolish proliferation of human pancreatic cancer cells 

Multiple signal pathways are involved in the mitogenic effect of 5 (S)-HETE in human 
pancreatic cancer 

 

  סרטן השד.ד

The mechanisms of lipoxygenase inhibitor-induced apoptosis in human breast cancer 
cells 

Five-lipoxygenase inhibitors can mediate apoptosis in human breast cancer cell lines 
through complex eicosanoid interactions 

 לסרטן השד עם ממצאים הזהים לסרטן הערמונית HETE-5 מאמרים הקושרים את העוד הרבהויש 
  .וסרטן הריאות

  
  סרטן המעי הגס.ה
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15-LOX-1: a novel molecular target of nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced 
apoptosis in colorectal cancer cells 

  
    סרטן הוושט.ו

Increased 5-lipoxygenase expression and induction of apoptosis by its inhibitors in 
esophageal cancer: a potential target for prevention 

  סרטן שלפוחית השתן.ז
  

Inhibition of 5‐lipoxygenase pathway suppresses the growth of bladder cancer cells 

כולל , השד, הריאה, במאמר זה מדובר מפורשות על תופעות הדומות לאלו שנצפו בסרטן הערמונית
   אחרHETE ולא של שום HETE-5התפקיד המכריע של ה 

  סרטן הקיבה.ח

12-Lipoxygenase inhibition induced apoptosis in human gastric cancer cells 

  כום יס
  
אינני מתכוון לעשות את עבודתם של כל החוקרים  ול"אין בכוונתי להכנס עמוק לתוך המחקרים הנ .5

חומר החיוני מונעת מניעת תוצרי החומצה הארכידונית ש , נראה לי שיש פה מספיק חומר משכנע.בעולם
 זאת נוסף לעובדה . בהרבה מאוד סוגי סרטן בנוסף לסרטן הערמונית,ת התא הסרטני עצמולבניי

 שזה , תורמת לירידה משמעותית בקצב יצירת כלי הדם המזינים את הסרטן6שהמנעות מצריכת אומגה 
ואם יש מי שמפקפק בכך הוא יכול לערוך מחקר , אותי החומר משכנע. נכון בוודאות לכל סוגי הסרטן

  .יח את ההיפךשיוכ
  
  

    חומצה ארכידונית ומחלות אחרות
  
, פסוריאסיס: ביניהן, שנמצא גם קשר ישיר בין החומצה הארכידונית ומחלות אחרות, נציין .6

  .ועוד ולכן גם מבחינתן טוב להמנע ממנו, אלצהיימר, אסתמה, אוסטאוארתריטיס
  
  
  יום טוב ובריאות לכולנו  
  

   שוקה-זר יהושע                        אליע
   2013 מאי 12,                                                         חולון


