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  תמצית העבודה
  

  :עיקר הרעיונות והממצאים שבעבודה זו הינם
  
לסרטן העמיד לשלילת האנדרוגן  מסרטן המגיב של הסרטןהמעבר תופעת  המחקר שלנו מוכיח ש.א

אם , והיא תוצאה בלתי נמנעת שלה ,נית'יוג'הצמיחה האנגי "מוסברת לחלוטין עכנגד שלילת האנדרוגן 
  .ואין שום צורך בשינויים גנטיים על מנת להסביר תופעה זו ,נרצה להכיר בכך או לא

מה שאנו טוענים הינו שאם יש , ים שהינם עמידים כנגד שלילת אנדרוגןנדגיש שאיננו טוענים שאין סרטנ
הרי הפיכתו לעמיד כנגד השלילה אינה נובעת משינוי גנטי , סרטן ששלילת האנדרוגן משפיעה עליו

   .   במהלך הטיפול אלא נובעת מהצמיחה האנגיוגנית של כלי הדם המזינים את הסרטן
  
ננו תוצאה סטטיסטית אלא תוצאה דטרמיניסטית של חישוב על פי הרגע שבו הופך הסרטן לעמיד אי. ב

נוסחה והוא פונקציה ישירה של דרגת האגרסיביות של הסרטן ושל עצמת הורדת רמת הטסטוסטרון  
  .  )30( כמוכח בנוסחה  י הטפול ההורמונלי"בגוף ע
באשר כל , עמידות חודשים עד לפיתוח 24אין שום משמעות לנתון האומר שבממוצע עוברים , לפיכך

  .אחד יכול לחשב לעצמו  בצורה מדויקת למדי מתי יקרה הארוע הזה
  
 כנגד  במלואולעמיד ניתן להאריך את זמן הפיכת הסרטן, CUNCדיאטת ,  בעזרת הדיאטה שפיתחנו.ג

ניתן להאריך זאת , למשל בעזרת האבירטרון,  ובטפול של קו שני שנה11עד יותר מ שלילת האנדרוגן 
אנו מתכוונים לפרק הזמן העובר עד  עמיד במלואו לבמושג של זמן הפיכת הסרטן.  ספר שניםבעוד מ

  . שהסרטן חוזר לרמתו שלפני תחילת הטפול ההורמונלי
 הטסטוסטרון  כמותשהיה מוריד את,  הראנו שטפול הורמונלי של קו שני26בדוגמא שהבאנו בסעיף 

 4היה ניתן להאריך את חיי המטופל בעוד כ , י בטפול הראשונ%89 לעומת כ %95בהמסופק לסרטן 
  .שנים נוספות

  
יכול להגיע לאריכות ,  האלים ביותרהורמונלי המודל שלנו מוכיח שתחת הדיאטה שלנו גם חולה סרטן .ד

  . ימים כמו של סרטן שהינו פחות אלים בעשרות מונים
  
כולל עבור הסרטן  , שנה ויותר23 לאריכות ימים של בעזרת הדיאטה והטיפול ההורמונלי ניתן להגיע .ה

מכל , שקיימת בידנו היום היכולת למנוע מוות מסרטןמשמעות הדבר הינה . האלים היותר
 ולהציל ,)בתנאי שאינם מתחילים בדיאטה כאשר כבר מאוחר מידי(, החולים בסרטן הורמונלי

   . של קו שני גם ללא טיפול הורמונליהאמור לעיל נכון. ללא קושי מיליוני אנשים כל שנה
  
כולל בתקופת בסעיף הקודם עלינו לשמור על הדיאטה בקפדנות מוזכר  על מנת להגיע להישג ה.ו

 הארכת משך הפיכת הסרטן ,כי כפי שהוכחנו,  PSAולא ללכת שולל אחר ירידת ה, הטיפול ההורמונלי
  .לעמיד פועלת בגלל הדיאטה ובזכותה

  
 תחת טיפול הורמונלי הגיע למינימום והתחיל לצמוח המודל שלנו מוכיח שעל אף שסרטן הנמצא. ז

הטפול ההורמונלי עדיין משפיע עליו ומאיט את צמיחתו עד הרגע שבו הסרטן חזר לגודל המקורי , מחדש
לאחר שהסרטן הגיע למצב . במצב זה אנו אומרים שהסרטן הפך לעמיד במלואו, טרום הדיאטה

הדיון במקרה בו אנו עושים . בתנאי שאינך עושה דיאטה, ין להמשיך יותר בטיפול ההורמונליההתחלתי א
  .והינו שונה מאשר המקרה ללא דיאטה,  ואילך37מופיע בסעיף , דיאטה

כאשר  ,להארכת החייםהטיפול ההורמונלי המכסימלית של  התרומהשהמסקנה הברורה מכך הינה 
  .הינה משך הזמן עד שהסרטן הופך להיות עמיד, החולה לא עושה דיאטה

 התרומה , עושה את הטיפול ההורמונליהוא  במהלך המחלהתאורטית לא משנה מתי, במקרה זהו
  .לאריכות הימים תהיה אותו דבר

 נוספים  כגון מניעת התפתחות ביחס למועד מתי לבצע את הטיפול יש להביא בחשבון גם שיקולים 
שיקול כזה יביא , בסרטןגרורות בשלבים מוקדמים עד אשר אולי תחול התפתחות משמעותית בטיפול 
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בנוסף החזקת הסמן ברמות נמוכות שומרת על מורל גבוה של , לטיפול הורמונלי בשלבים מוקדמים
  .החולה

  . שיקול אחר המביא להחלטה על טיפול הורמונלי מאוחר יותר הינו הרצון לקיים חיי מין סדירים
אין הבדל בתוצאות  CUNCת  שכשאר איננו נמצאים תחת משטר של דיאט המודל המתמטי מוכיח.ח

בתנאי שהטפול נמשך בשני המקרים עד  ,מבחינת תוחלת החיים בין טיפול אינטרמיטנטי וטיפול רציף
, במידה ואנו מפסיקים את הטיפול ההורמונלי לפני הסוף.  לחלוטיןכלומר עד שהסרטן הופך עמיד, סופו

  .אזי יש יתרון לטיפול הרציף מבחינת אריכות הימים
תוצאה זו תומכת .  יש יתרון ברור לטפול לסרוגין מבחינת תופעות הלוואי הנילוות לטיפולה בכל מקר

  .במודל שלנו בהיותה מתאימה במלואה לתוצאות הניסויים בשטח
ובשלב זה הוא הוכח אך ורק לגבי חולה , הנושא הזה לא נבדק על ידינו תחת משטר הדיאטה שלנו

  . שאיננו תחת משטר הדיאטה
  
ולבצע טיפול הורמונלי   ממצב העמידות של הסרטן  שבעזרת הדיאטה ניתן להשיג שחרורהראנו .ט

. אולם בסופו של דבר התרומה לאריכות הימים הינה כמישכו של טיפול הורמונלי אחד בלבד שני ושלישי
הארכת ניכרת של החיים : היתרון של הדיאטה הינו הארכה ניכרת ביותר של החיים בגלל שני מרכיבים

  .א טיפול הורמונלי פלוס הארכה ניכרת של משכו של הטיפול ההורמונלילל
  
מושגת כאשר הטיפול ההורמונלי הוא מלא , התרומה המלאה של הטיפול ההורמונלי תחת הדיאטה.י

  .והוא נעשה  בתקופה האחרונה של חיי המטופל
וצמיחת , מלואה והדיאטה פועלת ב בלבדאם המטופל מסיים את חייו כאשר הוא תחת משטר דיאטה

אזי תרומת הטיפול ההורמונלי לאריכות הימים , )74 ו 73',  ב71 סעיפים )5(ראה (הסרטן בשיווי משקל 
  .ולא חשוב כמה טיפולם הורמונליים עשינו בדרך) אפס (0היא 

  
כל סיום חיים לאחר הגעה לעמידות ולפני הגעת הסרטן למצב שיווי משקל אומרת שהחולה היה . יא

ולכן תרומת הטיפול ההורמונלי תהיה איפהשהו ,  שאריות של תוצאות הטיפול ההורמונליעדיין תחת
 יום אם הטיפול 5429 יום או 4031בדוגמה שלנו ( לבין התוצאה המכסימלית ) אפס (0באמצע בין 

  ) 29 עד 25ראה סעיפים , ההורמונלי הוא בעוצמה של הטיפול של קו שני
    

יותר בין הדיאטה לבין הטיפול ההורמונלי וככל שהסרטן אגרסיבי יותר כך  קיימת סינרגטיות גבוהה ב.יב
ללא דיאטה וכולל הקרנות , אריכות הימים המחושבת, במקרה שלי. התרומה הסינרגטית גבוהה יותר

 21.21 אריכות הימים המחושבת עם דיאטה בלבד ,)47ראה סעיף ( שנה 1.25הינה כ , וטיפול הורמונלי
+ בעוד שטיפול משולב הורמונלי ,  שנים22.5סכום שתי השיטות נותן פחות מ, )41ראה סעיף (שנה 

  .  שנים10 כלומר תרומה סינרגטית של כמעט ,)45 ו 42,44ראה סעיפים ( שנה 32.24דיאטה נותן לנו 
  
  
  

  גוף העבודה
  מבוא

  
ן תחת אילוצי מודל מתמטי להתפתחות הסרטה בשם המופיעהעבודה הגדולה הקודמת שפרסמתי ו .1

" העבודה הראשית"או  "העבודה המרכזית"בהמשך עבודה זו נתייחס אליה בשם ( . גרסה מדעית-תזונה
מהווה את הבסיס לעבודה הנוכחית ואם יש דברים שאינם מוכרים לקורא הוא  .)"תהעבודה המדעי"או 

  .ל"יוכל למצוא אותם בעבודה הנ
של הטפול התרומה חישובי אריכות הימים  המופיעים שם ו לטיפול ההורמונלי יש תפקיד חשוב ביותר ב

מתוך אריכות , חודשים 52 ועומדת עלגדולה הינה  ל"הנבעבודה  אריכות הימיםההורמונלי לחישובי 
  .)בעבודה המדעית. 37ראה סעיף  (  שנה לפחות25ל  מגיעההו המחושבת כוללתהימים ה
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 com.wordpress.survivewithcancer://httpלאתר להיסטוריה שלי כחולה וכאיש מקצוע אני מפנה .2
,  והקרנותHIFUניתוח , עברתי ניתוח כריתה רדיקאלי 8שאני חולה בסרטן ערמונית גליסון בקצרה אציין 

 תוך PSAעם זמן הכפלת , תאולם מיד לאחר כל טיפול התברר שהסרטן חי וקיים ובעל אגרסיביות נוראי
 מתחת ל PSAמצבי מצויין ואני שומר על ,  שנים מאז גילוי המחלה8עברו כבר כמעט .  יום24פחות מ 

  .  וזאת בעיקר הודות לדיאטה שפיתחתי וטפול הורמונלי לסרוגין0.5
  .ל"הגעתי להישג הזה הודות לעבודת מחקר מדעית גדולה שבצעתי ופרסמתי באתר הנ

המודל המתמטי המורחב , המודל המתמטי הבסיסי: ובהם,  יש מספר מרכיבים עיקריים למחקר שלי
תהליך בניית הדיאטה והבסיס המדעי עליו היא מושתתת , הדיאטה, הכולל את תהליך האנגיוגנזה

העומד לרשותו של חולה סרטן , מאחר והכלי העיקרי ולעיתים קרובות גם היחיד. וחישובי אריכות הימים
הינו הטיפול ההורמונלי , שעברו הקרנות וניתוחים שלא חיסלו את המחלה, ו סרטן השדערמונית א

 מהווה כלי עיקרי CUNCדיאטת . הרי שטיפלתי ארוכות בנושא זה, ולאחריו הטיפול הכימותרפי
 להגיע  על פי העבודה הראשיתובעזרת הדיאטה והטיפול ההורמונלי אנו יכולים, במלחמה על החיים

 לאורך כל הדרך ציינו  ,ששום תרופה לא תוכל להתקרב אליה תוצאה,  שנה ויותר25 של לאריכות ימים
העבודה . שחישובי אריכות הימים שלנו מבוססים על חסמים והתוצאות האמיתיות כנראה טובות יותר

  . הנוכחית מוכיחה  שהתוצאות האפשריות אכן טובות בהרבה
  
 הראשית התבסס על הטענה שהסרטן הופך להיות בעבודהשל תרומת הטפול ההורמונלי הניתוח .3

לא .  תהליך נמשך בממוצע כשנתייםשה ו,)4( מפני שהוא עובר שינוי גנטי ,עמיד כנגד שלילת האנדרוגן
 CUNC ובקצור דיאטת onstraitsCutritional Nnder Uancer Cראיתי כיצד הדיאטה שפיתחתי  

  . נתון של השנתיים בממוצעהשתמשתי בלכן  ו,מסוגלת להשפיע על תהליך גנטי
שייתכן בהחלט שהתהליך של הפיכת הסרטן לעמיד כנגד  ,הזמן החלו הספקות לנקר במוחיחלוף עם 

 זה כך ואם אכן  נית'יוג'אלא תהליך הנובע מהצמיחה האנג, איננו תהליך גנטישלילת האנדרוגן 
סרטן  יים של חולילדיאטה יכולה להיות השפעה אדירה על הארכה ניכרת של תוחלת החשהרי 

של סכנת חיים עבורם ותהי אגרסיביות הסרטן מוחלט לוק י עד כדי סהשפעה כל כך גדולה ,הורמונליים
 52הרי שהחישוב של , אם הדבר נכון). בתנאי שאיננו מתחילים בדיאטה מאוחר מידי (חזקה ככל שתהיה

   . בהרבה ממה שניתן להשיגתרומת הטפול ההורמונלי שהבאתי בחשבון בעבודה המרכזית נמוךחודש כ
  
והווצרות העמידות לטיפול  הורמונליהטיפול ה לנתח את נושא החלטתי ,לאור האמור לעיל .4

 עם דיאטה וללא , מבחינת אריכות הימיםעל מנת לדעת מה אפשר לצפות ,בצורה תאורטית ההורמונלי
א הטפול לסירוגין  את נוש גםמודל כזה יאפשר לנו לבחון סוף סוף בצורה תאורטית .דיאטה

  ?מול הטפול ההורמונלי הרציף ולהחליט האם יש יתרון לאחד על השני ואם כן מהו) אינטרמיטנטי(
  

  ני'יוג'הרעיון הבסיסי להווצרות העמידות כתוצאה של התהליך האנג
  
 התאוריות הנוכחיות לגבי המכניזם של הווצרות העמידות של הסרטן כנגד הטיפול ההורמונלי הנן .5

שום לא ידוע לי על  ,וכוללות תאוריות על שינויים גנטיים המתחוללים בתא הסרטני) 21, 4( בכות מסו
  . בפועלהוכחה שתאוריה כזו 

מראים שעמידות לשלילת האנדרוגן יכולה , תי הנוכחית החישובים והגרפים שמוצגים בעבוד,הרעיונות
דהיינו בגלל , ת הטיפולים ההורמונליים נותנים עליה את הדעת במסגרשלא ,לנבוע מסיבה פשוטה ביותר

ואין לסרטן שום צורך לפתח שינויים גנטיים על מנת לגבור על שלילת  )24, 23, 9( נית'יוג'הצמיחה האנג
  .זוהי תוצאה של פעילות ידועה ורגילה של הסרטן. האנדרוגן

 צריך לבחור בין כאשר :אומרש" התער של אוקאם" מן הראוי להזכיר כאן את הכלל המנחה הידוע בשם 
 ואני מעדיף את ניסוחו של ,יש להעדיף את ההסבר הפשוט, הסבר פשוט והסבר מסובך לאותה תופעה

 חוקים תופעות טבע חדשות  מעבר לחוקים חדשים להסברת ק ניוטון האומר שאין צורך במציאת יאייז
  .הללוהחדשות  על מנת להסביר את התופעות ים מספיקם שהנים מוכחים קיימ
קיימת תופעת טבע שאנו יודעים שהיא נכונה וזוהי תופעת :  נלך לפי נסוחו של ניוטון נאמר כךאם

אנו נראה שתופעת האנגיוגנזה מספיקה על מנת להסביר את כל העובדות הקשורות , האנגיוגנזה
לפיכך אין שום צורך במציאת סיבות נוספות לתופעה , להפיכת הסרטן לעמיד כנגד שלילת האנדרוגן

  .זו
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ובוודאי כאשר כל התאוריות , ההסבר הינו פשוט לעומת כל ההסברים המסובכים על השינויים הגנטיים
 ואילו תופעת האנגיוגנזה מוכחת ומוצקה ומקובלת על ידי כל בעלי המקצוע בתחום עדייןהללו לא מוכחות 

   .הסרטן
 תוך ותר מפורט בנושא זהאני חוזר לדיון י ו 38 , 37, 36 פים בסעיאינני מסתפק באמירות שלעיל ו

  . ממצאים של המחקר הנוכחיב התחשבות 
        

על מנת להקיף את הנושא במלואו עלינו להסבירו עבור שיטות , נעבור להסברת הרעיון הבסיסי .6
 )19( oladex Zאו  ) Suprefact Depot  ) 18 כמו  אתחיל מתרופות.הטיפול ההורמונליות השונות

הזולדקס והסופרפקט גורמות להפסקת ייצור ) ותגם עבור סוגי תרופות אחר אסביר זאת 36בסעיף (
שתי התרופות הללו משמשות  . הנשיםאצל הטסטוסטרון באשכים והפסקת ייצור האסטרוגן בשחלות

  . בדם בכמות הטסטוסטרון ירידה גורמת לתן פעול ובסרטן הערמוניתלטיפול 
הדבר  .ו הוא גורם לדעיכת סרטן הערמונית והצטמקותוהטסטוסטרון הינו הורמון שאם אנו מגבילים אות

הטסטוסטרון הינו חיוני להתפתחות .  לפחות בשלב הראשון לפני שקבלנו טפול הורמונלי כלשהונכון
בנוסף לכך יש ו , הטסטוסטרון לאפס ייצור להוריד אתותיכול ןאינ התרופות הללו  אולם,סרטן הערמונית

  את פעולתה אלה לא מונעותהתרופות ה ש)26(  בלוטת האדרנלושהינמקור נוסף של ייצור טסטוסטרון 
. רטן בגודל מינימלי מסויםסשמספיקה לקיומו של  , כמות מסוימת של הורמון בגופנותשאר תמיד ולכן

 הגיוני,  מהכמות המקורית1/10 ל  המגיעה אל הסרטן צמצמנו את כמות ההורמוןנקח לדוגמה מצב בו
ולכאורה ,  מגודלו טרם תחילת הטפול ההורמונלי ולא יותר1/10 זמן בערך לשהסרטן יצטמצם במהלך ה

אולם תאור זה לא נכון . הוא ישאר שם עד שהוא יעבור שינוי גנטי שישחרר אותו מהתלות בטסטוסטרון
נמצא תחת הסרטן שגם  פני מ,והסרטן לא ישאר בגודל המצומצם גם אם הוא לא יעבור שינוי גנטי

מביאים יותר  הם , ככל שכלי הדם מתפתחים)אנגיוגנזה (יך לגדל כלי דם מזיניםלחץ הורמונלי ממש
.  לא מגדיל את ייצור הטסטוסטרוןגופנו על אף העובדה ש זאת,טסטוסטרון ביחידת זמן אל הסרטן

אם יש לנו צנור השקייה דקיק הוא יזרים : תחום החקלאותונביא אנלוגיה מ, הסיבה הינה פשוטה ביותר
 אולם אם נביא צנור רחב בהרבה הוא יזרים כמות הרבה יותר גדולה ,קה זרם דקיק של מיםלאזור המוש

  .של מים
  אליו  צנור רחב יותר המוביל למעשהכשהסרטן מגדיל את רשת הצינורות המובילות אליו דם הוא יוצר 

 אל סטוסטרוןטכמות מוגדלת של  המובילה בתוכמוגדלת זו דם וכמות , גדולה יותר ביחידת זמןכמות דם 
   .ביחידת זמן הסרטן

 הרי תוספת הורמון ביחידת זמן מאפשרת לו להתחיל לגדול ,לאחר שהסרטן הגיע לגודל המינימלי
 לכן,  מאשר הרשת הקודמת10כלי דם הגדולה פי נתאר לנו שבמשך הזמן הסרטן פיתח רשת . מחדש

הוא היה בו לפני תחילת הטפול  בגודל ש,וכל לספק מזון לסרטןרשת כלי הדם המורחבת ת, במצב זה
דול המקורי והטפול ההורמונלי לא יכול י כלומר במצב זה הסרטן כבר חזר לקדמותו ולקצב הג,ההורמונלי

 גם תהליך ,אבל . טפול אחר המדכא את הטסטוסטרון עוד יותר החולה יקבלאלא אם כן, כעת לעזור לו
  .זה יסתיים מהר מאד באותה צורה

 זה משהו שצריך להמשך 10פי ב לסרטן תלהגדיל את רשת כלי הדם המקומייכול מישהו לחשוב ש
  מדובר, יום23-24  כל עם אגרסיביות של זמן הכפלה של,בסרטן כמו שליאולם אין זה כך ו, הרבה זמן

  . יום75-80על תקופה של 
  

  ללא אנגיוגנזה המודל המתמטי לתאור דעיכת הסרטן תחת טפול הורמונלי
  
 ,תחנו את מודל ההרעבהיכעת את המודל ישירות ונלך בדיוק בדרך בה הלכנו בעת שפברצוני לפתח  .7

 רק נזכור שכעת ,נשתמש באותם הסימונים כמו מקודםלשם כך . בעבודה המרכזית, 10 ו 9  8סעיפים 
  .אנו מגבילים את הטסטוסטרון ולא מזון

הסרטן ומרגע שאנו מונעים את הנחתנו היא שתפקיד הטסטוסטרון הוא למנוע את האפופטוזיס של תאי 
  ). אפופטוזיס(הטסטוסטרון הרי תאים סרטניים שמתחלקים נכנסים למצב של מוות עצמי מתוכנת 

אין באפשרותנו למנוע את הטסטוסטרון לחלוטין ותמיד נשארת כמות מסוימת של טסטוסטרון ידוע ש
 היא כמות kכלומר , -k ב,נסמן את קצב אספקת הטסטוסטרון אותו אנו מגבילים. שמסופקת לסרטן

נניח שכל תא דורש לצורך . במהלך הטיפול ההורמונלי , ביחידת זמן, לסרטןהמסופקתהטסטוסטרון 
 קצב התחלקות  ו  t מספר התאים הסרטניים בגופנו בזמן N(t) ויהיLטסטוסטרון  המשך הבניה כמות

   . N(t)אזי מספר התאים המתחלקים ביחידת הזמן הוא, הסרטן
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 הינו אחוז התאים הסרטניים המתחלקים ביחידת ,קצב התחלקות הסרטןשהינו  ,:  הבהרההערת

כאשר אני אומר שאצלי : לדוגמא. י שבר"ולמעשה אנו מבטאים את האחוז ע, הזמן עליה החלטנו
=0.029833הסרטן , שהינה בימים,  פרושו שביחידת הזמן שאני מודד בה את התפתחות הסרטן

  . ליום3%כלומר כמעט ,  ליום 2.9833%בה בקצב של מתחלק ולכן גם מתר
  

 בעקבות הגבלת הטסטוסטרון  שיכולים להווצר ביחידת הזמן S מההנחות שלנו נובע שמספר התאים 
  תאים שהתחלקו ולכן השינוי במספר התאים ביחידת הזמן  N(t)ד שני נעלמים  ומצS=K/Lהוא 
  : ולכן נוכל לרשום את המשוואה-Nt)     Sהוא

                                                                                                         )  1( 
  

  )2          (                                                                                      או             
  

) 3         (                                                                 ומכאן נובע            
)  4         (                                    :           פתרון המשוואה הינו 

  . היא פונקצית הלוגריתם הטבעיLn(x)כאשר 
  )5(                                       בחזקת שני הצדדים ונקבלeנעלה את 

 

) 6         (                                            :       ונקבלנעביר אגפים ונחלק ב 
  לכן נשנה סימן  C2  0 >מאחר וברור לנו שתחת טפול הורמונלי הסרטן דועך הרי ש

 )7     (                                      ונקבל     C2=C-   ונכתוב 

  )7.1        (                                                                        אם נחליף כעת שמות ונרשום 

 )7.2     (                                                                                                               וכן 
  )8   (                                                                                              נקבל

  .וזוהי הנוסחה הבסיסית לדעיכת הסרטן תחת טיפול הורמונלי
 באות  PSAלעתים נסמן את ה( . ברגע בו אני מתחיל לקחת את ההורמון PSA הוא הt=0 ברגע  PSAה
p ערך מספרי במיוחד כאשר נרצה לתת לו(  

 )9(   N(0)=A+B                                                                                       ונקבל) 8( ב t=0נציב 
  . שאנו מודדים ממש לפני תחילת לקיחת ההורמוןPSA אנו יודעים מאחר וזה ה N(0)את 

   (10)                                                 )    8(מתוך  נסוף נקבלי לשאוף לא t אם נתן ל
מודל מתמטי להתפתחות  : בעבודה המדעית המלאה8ראה פרק ומציאת הפרמטרים שלו לפירוט המודל 

  . שם אנו נותנים הוכחות מתמטיות לפרמטרים של הגרף  גרסה מדעית-הסרטן תחת אילוצי תזונה
  )Quercetin Plus )(27 ,28(תי טפול הורמונלי כפי שהוא התבטא אצלי בעת שלקח

הוא ש A  הואוגבול זה עד גבול מסוים N(0) מהגודל ההתחלתי  ירד PSAה מראה לנו ש)8(עיון בנוסחה 
 ברור לחלוטין שאי . קבלת ההורמוניםבמינון של תלוי A הגודל . PSA ירידת האסימפטוטה של גרף ה

בגלל מגבלות של תופעות ,  יהיה אפס מוחלטAד שגודלו של  עהחומר הטיפוליאפשר להעלות את כמות 
מפני שלסרטן גדול יש יותר כלי ,  תלוי גם בגודל הסרטן ההתחלתיAגודלו של  .הלוואי המתלוות לתרופה

 ולכן כאשר אנו מקטינים את )בתנאי שהאגרסיביות שלהם שווה (דם מזינים מאשר לסרטן קטן ממנו
 שלו S הסרטן הקטן ולכןל לאיזור של הסרטן הגדול יותר הורמונים מאשר  עדיין יגיעו,כמות ההורמונים

   . תהיה גדולה יותרA גם האסימפטוטהברור ש) 7.1( יותר גדול ומ
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 )       11 (                B=N(0) - A      כי  B נקבע ערכו של גם Aשברגע שנקבע ערכו של נובע ) 9 (מנוסחה
N(0) זו תוצאת מדידת ה PSA ני לקיחת ההורמונים ואיננו יכולים להשפיע עליה על ידי כמות לפ

  . ההורמונים
  

  :8 המתפתח לפי נוסחה להלן גרף לדוגמא
  

  1-שרטוט

  
על מנת שתהיה הצדקה לצורת ההצגה של גרף זה עלינו להניח שיש אספקה רציפה של ההורמון בקצב 

  .י לקיחה של כמות יומית קבועה של כדורים"למשל ע, קבוע
  

  2-רטוטש

  
 בעבודה המרכזית שם הבאנו את הצורות הגרפיות 16 אני מציג את השרטוט המופיע בסעיף 2-בשרטוט

  :         תחת אילוצי תזונה כלהלןPSAשל  התפתחות ההשונות יות ושל האפשר
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וקו האנכי נראה שיש לו אותה צורה והנמצא  מימין לקו המק, אם נסתכל על החלק הכחול של הגרף
  1-בשרטוטמו בדיוק כ

 )12(       : שמסומן כתקופת הדיאטה הינההנוסחה המופיעה באזור 

 )13 (                                                          נקבל       t0=0ואם נציב 
 )14(                    ונקבל) 13(  ונציב זאת בתוך s/  את Aנסמן כעת ב 
  )15(                 ) 8( את משוואה מחדש נקבל) 11(וסחה  על פי נBואם נציב את 

 
 מודל לתאור דעיכת הסרטן תחת טפול הורמונלי, כולל אנגיוגנזה וללא דיאטה

  
 בדומה למודל עד כה פיתחנו את המודל בהנחה שכמות הטסטוסטרון הזורמת אל הסרטן קבועה. 8

 למצב בו הרחבנו, סרטן תחת אילוצי תזונה של התפתחות ה,את המודל הבסיסי .הבסיסי של התזונה
 למצב בו קיים הנוכחיאת המודל גם ברצוננו להרחיב ו,  רציף)6,12,15,23 (מתקיים תהליך אנגיוגנזה

כלומר אנו מניחים שקיימת צמיחה רציפה של כלי הדם המזינים את הסרטן גם בעת , נסיס רציף'יוג'אנג
  .לקיחת ההורמונים

 )16(                                                        :יתוח הרי מתקייםכפי שראינו מתהליך הפ 
 כמות ההורמון הינה כמובן ,Aהינה חלק של ) למעשה כמות ההורמון (Kואנו רואים שכמות המזון 

  . תך של כלי הדם המזינים את הסרטןחפונקציה של ה
 K ולכן  גם בעת הטיפול ההורמונלי )נסיס'יוג'גאנ (חדשיםעל פי הנחתנו הסרטן ממשיך לייצר כלי דם 

 גדל A הם קבועים נובע מכך שבעצם  ו L   האגרסיביות של הסרטן מכיון שבקצבגדל אקספוננציאלית 
 t  כפונקציה של הזמןAלכן אם אנו מביאים בחשבון עובדה זו אנו יכולים לרשום את  Kכמו 

  :קבלונ) 14(נציב זאת במשוואה   A(t)=Ae(t)כלומר

             ) 17(  
 Quercetin Plusמסתמכים על התוצאות שהושגו בעזרת ה , שם26-ושרטוטהנתונים בעבודה המרכזית 

 צורת גרף הדעיכה במקרה שלי מבלי להביא בחשבון את ).31 (DESשלפי הנחתי מכיל  ,)27,28(
                               :נסיס הינה'יוג'האנג
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  3-שרטוט

  
ולכן ,  היא שרירותית ושמשה לצורך חישובי אריכות הימים בעבודה המרכזית8.04הבחירה של הערך 

על מנת להקל על הקישור בין תוצאות העבודה הזאת לבין תוצאות העבודה , אנו ממשיכים עם בחירה זו
   .הבסיסית

  :נסיס נקבל'יוג'אם נשרטט מול זה את הגרף הכולל אנג 
  

  4-טשרטו
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נסיס לבין 'יוג'ל אנו רואים שיש הבדל משמעותי ביותר בין הגרף ללא התחשבות באנג"על פי הגרף הנ
ואנו רואים שבמקרה שלי  אם לא הייתי תחת משטר דיאטה הסרטן היה מתחיל , נסיס'יוג'הגרף עם האנג

  . יום38לצמוח מחדש תוך כ 
  

   דיאטה כוללו   אנגיוגנזהכולל, מודל לתאור דעיכת הסרטן תחת טפול הורמונלי
 עלי להביא בחשבון את הגידול של כלי הדם המזינים ,הכולל את הדיאטה, על מנת לבנות את המודל .9

במספר מקומות הוכחה הבאנו בעבודה המרכזית . תחת השפעת הדיאטה) אנגיוגנזה(את הסרטן 
מאחר ואני ממשיך . תי מחלשתחת דיאטה קצב גידול כלי הדם הינו נמוך בהרבה מהאגרסיביות של
 הראנו במספר .גם במקרה זהבדיאטה גם תחת הטפול ההורמונלי הרי שהקטנת קצב הגידול מתקיימת 

 נוסחה 35ראה סעיף ,{0.00055194שקצב הגידול היומי הינו בסביבות הראשית מקומות בעבודה 
על בסיס  0.00055194שם מצאנו  )9.47( נוסחה 83וכן סעיף , 0.0005174 שם ראינו )4.0.1(

 שניהם מאחר ומצאנו אותו על בסיס המודל המורחב של בחרנו את הערך הגדול מבין. }המודל המורחב
ואם על , ומשום שבחירה שלו תתן לנו את התוצאה הגרועה ביותר לגבי אריכות הימים נסיס'יוג'האנג

  . וחים במסקנותבסיס פרמטר מוגזם נמצא אריכות ימים נאה הרי נוכל להיות יותר בט
  שונה מקצב פצול תאי הסרטן  נסיס שקצבו 'יוג'בניית פונקצית הדעיכה הכוללת אנגאם נחזור על 

    : נקבל 
                                       ) 18( 

הינו גרף שהפרמטרים שלו נלקחו מתוך הנתונים  4-בשרטוטבכדי לדייק אומר שהגרף הכחול  .10
הרי שגרף זה הוא למעשה עם , אולם מפני שהייתי תחת דיאטה ואלה מדידות בפועל, האישיים שלי

נסיס כתהליך דינמי אלא מביא בחשבון את 'יוג'אולם הוא אינו כולל את האנג. נסיס'יוג'דיאטה ועם אנג
 .)' ד11 בסעיף  בהרחבה בעבודה הבסיסית נדוןנושא זה. ( בתקופת במדידהKערכו הממוצע של 

מאחר והחסר ההורמונלי כל כך חזק שהוא , ה הזה כבר לא משפיעה ישירות על הסרטן במקרהדיאטה
אך היא משפיעה , למעשה המשפיע הישיר על גודלו של הסרטן והדיאטה לא משפיעה על השינוי המידי

נסיס קשורה לעובדה שהדיאטה מורידה חדות 'יוג'הורדת קצב האנג. נסיס'יוג'מאוד על ירידת קצב האנג
זוהי מהותה של ( , ואיתו היא מורידה את התוצרים גורמי הדלקות המשפיעים על האנגיוגנזהאת ה 

עובדה זו אינה קשורה להורדת  )שבעבודה המרכזית פריצת הדרך הדיאטה-5פרק הדיאטה וראה 
קבועה הרי שזו   Kמזון מאחר ונתנו לגרף צורה של גרף עם כמות .הטסטוסטרון ולכן לא מושפעת ממנה

 אינו שונה מהותית לא Kכאשר הממוצע של , ממוצעת לתקופה שבא נערכו המדידות המותכה
על מנת להוכיח זאת נחשב תוספת אנגיוגנזה בתנאי . מהמינימום שלו ולא מהמקסימום שלו בתקופה

המספרים    .ל ונראה שהוא כמעט ולא שונה מהגרף הכחול בטווחים ארוכים"דיאטה על הגרף הנ
  : ונקבל את הגרף הבא =0.029883ו 0.000551943 :  המיספרים שלישישמשו אותנו הינם
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  5-שרטוט

  
 בטווחי הזמן בהם לקחנו את , כלומר תחת הדיאטה,אנו רואים שהגרף הכחול והסגול כמעט זהים

ושא זה דיון מפורט בנ.  קבועKהיה מוצדק להניח ש  ,ההורמונים ושעל בסיסם בנינו את הגרף הכחול
 שהמינימום נותנת ל סגו הגרף הבדיקה בתוכנית הגרפית של .)' ד11ף סעי(מופיע גם בעבודה המרכזית 

  .ללא דיאטהעל פי הגרף האדום שהינו   37.22 לעומת היום ה 200.1שלו מתקבל ביום ה 
  

  דיאטה וללא תחת טיפול הורמונלי ,לרמת האגרסיביות, ניתוח רגישות של גרף הדעיכה
  

סרטן כאשר אנו האגרסיביות של ה מה קורה לגרף הדעיכה עבור רמות שונות של ,רצוני לבדוקב .11
לכאורה אין שום קושי בכך וכל שעלינו לעשות הוא לקחת .  וללא דיאטה  PSAמתחילים מאותה רמה של
 ולשרטט את , אחר אך במקום האגרסיביות שלי יש להציב קבוע אגרסיביות ,את הגרף שמצאתי עבורי

 ונשאלת  N(0)=8.04 ו  A=0.8625עם המקדמים שמצאנו כלומר ) 17(כלומר להשתמש בנוסחה , הגרף
  . אנו נוכיח כעת שאכן יש לכך הצדקה מלאה ?Aהשאלה האם יש הצדקה להשתמש באותו הפרמטר 

השונה מרמת האגרסיביות המוצגת בדוגמא , 1ן ברמת אגרסיביות סרטאדם עם נניח שיש 
  . כמו בדוגמה שלנו  PSA באותה רמת והנמצא ,5 ו 4, 3שבשרטוטים 
 Lתלוי ב והוא ,  שזה כמות ההורמון המגיעה אל הסרטן ביחידת זמןK תלוי ב   A ,)16(על פי נוסחה 

 שמייצג את האגרסיביות של   והוא תלוי בבנייתו שזו כמות ההורמון הנדרשת לתא סרטני להשלים את 
י המינון של התרופה " ביכולתנו להשפיע וזאת ע1Kם להשפיע אולם על  איננו יכולי1 ועל L על .הסרטן

המתאים ל  Aישווה ל   המתאים ל A ואנו יכולים לקחת מינון מתאים כך ש ,ההורמונלית שאנו לוקחים
1 . ולאמר שאם) 16(מישהו יכול להסתכל על נוסחה 1 מ 10 קטן פי    אזי על מנת שנקבל את אותו
A 1 אזי גםKמ 10ך להיות קטן פי  צרי K צריך להיות גדול מאוד  ואז השינוי בכמות התרופה שלוקחים

 נזקק לפחות הורמון ,פחות אגרסיביאך הדבר איננו נכון מאחר שסרטן שהינו ,  השפעה כזויצורעל מנת ל
  רשת כלי הדם המגיעהולכן, ביחידת זמן ולפחות מזון ביחידת זמן על מנת ליצור את תאי הדם החדשים

  המגיעה אליו במצב רגיל גם היא הרבה יותר קטנהKמאשר סרטן אגרסיבי והכמות יותר אליו קטנה 
הינו תוצאה טבעית של ההבדלים  Kכלומר השינוי הגדול ב , ומתאימה לרמת האגרסיביות הנמוכה

עם  עבור אנשים Aאנו מבהירים שאיננו טוענים שבאותו מינון תרופתי נקבל את אותו ה  .באגרסיביות
י מינון שונה במקצת של "הבדלים הניתנים לגישור ע,  בהחלט ייתכנו הבדלים קטנים,אגרסיביות שונה
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 של עבור שני מקרי סרטן שונים עם אגרסיביות שונה אך עם אותו ערך התחלתי כלומר , התרופה
P=N(0) כלומר   

                                                                                                               N1(0)=N(0)   )  19(   
ולכן גם את אותו ) 8 (משוואהשב A אותושייצרו להם את ) או שווים(אנו יכולים לתת להם מינונים שונים 

B וההבדל היחידי בין שני המקרים יהיה בערכו של , שיהיה שונה בהתאם לרמת האגרסיביות של 
אך אין הדבר , אפשר היה להניח שניתן להשתמש באותו מינון תרופתי למיקרים השונים  לכאורה.הסרטן

בהבדל יחיד שרמת הטסטוסטרון , אגרסיביותהכולל , ניקח שני מיקרים זהים לחלוטין? ומדוע ,כך
סביר להניח שאם היינו נותנים את  . 30%הטבעית הנורמלית של שניהם שונה והאחד גבוה מהשני ב 

 כמות ההורמון שהיתה מגיעה אל הסרטן של האדם עם רמת טסטוסטרון , לשניהם התרופתיוןאותו המינ
אנו צריכים  .היתה יותר גבוהה גם עכשיו ולכן מינון שווה כזה היה נותן תוצאות שונות, הטבעית הגבוהה

ין נוספים  מזון וחומרי ביני כדי לספק אלא גם, לא רק על מנת לספק הורמון,לזכור שרשת כלי הדם נבנית
 יגיעו כמויות שונות של הורמון , מבחינת גודל ואגרסיביות,ולכן בהחלט ייתכן שלשני סרטנים זהים

והסרטן אינו חייב לנצל את כל הכמות המגיעה אליו ולכן אם אצל אדם מסוים כמות ההורמון באופן טבעי 
ין זה אומר שבמצב רגיל א,  בעל אותה אגרסיביות ואותו גודל סרטן שהינואחרה מאצל 30%גדולה  ב
אלא שאצל הראשון יש , הדבר פשוט לא נכון והם צורכים אותה כמות בדיוק,  יותר מהשני30%הוא צורך 

עודף הורמון מעל צרכי הסרטן השוטפים ולכן אם אנו יוצרים חסר בעזרת תרופה הרי החסר אצל מי שיש 
כלומר . תרופה על מנת להביאם לחוסר שווהולכן יש צורך במינון שונה של ה, לו עודף הורמון קטן יותר

אנו רוצים לבצע מאחר ש. ההבדל במינונים הינו בסדר גודל של ההבדלים הטבעיים ברמת הטסטוסטרון
, אנו צריכים להביאם לתנאי התחלה זהיםהרי ש ,השוואות ברות משמעות בין מיקרי האגרסיביות השונים

  .נה של התרופהי מינון שו" עואנו הראנו שהדבר ניתן לביצוע
   

  . נציג בצורה גרפיתרגישות לאגרסיביותהבדיקת את  .12
 ימים ועד  PSADT=23.2 עבור דרגות שונות של אגרסיביות החל מ,ציג כמה גרפים מ6-שרטוט 

548PSADT= שנה1.5 (ימים (  
  

  6-שירטוט
  

  
  :להלן מספר הערות והסברים
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הפיכת הסרטן לעמיד כזמן העובר מרגע תחילת  נגדיר את זמן :הגדרה מתי הופך הסרטן לעמיד.א
אנו . N(0)=8.04כשבמקרה שלנו זה , N(0)ועד חזרת הסרטן לנקודת הפתיחה , הטפול ההורמונלי

 ,רגע שהסרטן הגיע למינימום והתחיל לצמוח מחדשכי ב,  עוד קודם לכךמבחינים בהווצרות העמידות
מונלי עדיין מעכב את התפתחות הסרטן עד שהוא  אך בשלב זה הטיפול ההור,ברור לנו שנוצרת עמידות

  .ומרגע שהוא חזר לנקודת הפתיחה צמיחת הסרטן הינה אקספוננציאלית מלאה, N(0)חוזר לרמה 
 הינו ,וזמן הפיכת הסרטן לעמיד לחלוטין,  אנו רואים שכל הגרפים סימטריים סביב נקודת המינימום.ב

   . פעמיים זמן  ההגעה למינימום
הינו פרק  PSADT=PSA Doubling Timeעל פי ההגדרה : PSADTר קצר על המונח להלן הסב .ג

  :גרסיביות הסרטןאוהוא משמש מדד ל, הזמן הלוקח לסרטן להכפיל את עצמו
  )20     (:                                      כלומר, אנו יודעים שהסרטן צומח אקספוננציאלית

  ). אצל חולים שעברו כריתה רדיקאלית(ד לגודל הסרטן  המשמש מד PSA הוא ה   N(t)כאשר
 T  ומכיוון שעל פי ההגדרה אחרי זמן  N(t) =N(0) קיים  t=0 ומכיון שברגע  PSADT את הTנסמן ב 

  :קיים) 20( ולפי  N(T)=2N(0)הרי  מתקיים , הסרטן מכפיל את עצמו
                                                                                          )    21 (

  )22   (   או                                                                                                                
  ) 23  (      ומכאן                                                                                  

 )24    (או                                                                                         
ללא שום צורך , בכל המקרים אנו רואים צמיחה מחודשת של הסרטן הנמצא תחת טיפול הורמונלי. ד

וכשיש הסבר פשוט . לשלילת האנדרוגןבהסברים מסובכים של הווצרות שינוי גנטי היוצר את העמידות 
הרי מירב הסיכויים שההסבר הפשוט הוא ) שעוד לא ראיתי שום הוכחה לנכונותו(מול הסבר מסובך 

  .הנכון
  
 בכל רמות זהה יורד אליו הינו  PSA המינימום שה:ניתן לראות מהשרטוט תופעה מענינת. ה

  y=4.418כלומר הקו .  הוא מתחיל לעלות ומשם=4.418p האגרסביות ובדוגמה שלנו הוא יורד עד ל 
   .ל"של כל הגרפים הנ   tac-locusמהווה 

  
ופרופורציונלי  PSADT ל  הינו פרופורציונלי ,מגיע למינימוםזמן שבו הסרטן ה :תופעה מענינית נוספת. ו

  למינימום הסרטן הגעת זמן Ti יהיה ו, רמות אגרסיביות שונות i נסמן ב. האגרסיביותהפוך לרמת
  )25  (                                           הרי בבדיקה של המספרים אנו מקבלים 

  .)30(בנוסחה   והדבר יובהר בהמשךפונקציה של תנאי ההתחלה שלנונדגיש שהמספר הקבוע הוא 
   אנו למדים מתוך נוסחה PSADT פרופורציונלי ל הינולמינימום  הסרטן הגעתזמן שהעובדה את 

  : ושממנה נובעPSADTשנובעת ממהגדרה של ה   )23(
                                      

                                                                   )26  (
  נקבלו) 25(בתוך  ונציבו 26 מתוך iנמצא את 

                                                   )      26.1(  
שזה  הגיע למינימום) marker(הזמן בימים שבו הסמן המספרים שליד נקודות המינימום מציינים את . ז

הנקודות על פני הגרף .  מאחר ומשם הוא מתחיל לגדול מחדש,מתחיל לגלות עמידותן הזמן שבו הסרט
.048=PSAמידות ולמעשה זוהי הנקודה בה הע,  מציינות את המועד בו הסרטן חזר לגודלו המקורי

   .הגיעה לדרגתה המקסימלית
  

  ) HRPC(עמיד  הופך הסרטן להנקודת הזמן בחישוב 
  

  . נסמן את זמן ההגעה לעמידות ב .13
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הנקודה ממנה הסרטן  ,כלומר. מקבלת את המינימום שלה N(t)הפונקציה  שבה T הזמן נמצא את
  )=2T                              ) 26.2כפי שרואים מהסימטריה של הגרפים הרי ש,  מתחיל לצמוח מחדש

  .  בנקודה זולשוות לאפס צריכה N(t)הנגזרת של    הינה נקודת המינימום הריTמכיון ש 
  : נקבל) 17(בהתבסס על נוסחה 
                                             )27(  
  :  נקבלאו אחרי צמצום ב 

                                                                       )         28(  
  

  )29           (      או          
  

   נובע) 28(מ . )25(מה שמתאים במלואו לנוסחה האמפירית  שהצגנו ב 

  )30        (                                 :הרי מתקייםN(0)  ו Aבאופן כללי בהתחשב בש

  )30.1    (                                                                 ומכאן נובע            
  

 בו הופך הסרטן לעמיד לחלוטין הוא הזמן ו  של הגרף  הזמן שבו הסרטן מגיע למינימום הואTכאשר 
  .כנגד שלילת הטסטוסטרון

 ולכן הוא A ו N(0) בין הוא פונקציה של היחס) 25(ברור שהקבוע המופיע בנוסחה ) 30(מתוך נוסחה 
ברור שגם זמן הפיכת הסרטן לעמיד תלוי ) 30.1( ומתוך נוסחה תלוי בחומר ובמינון שאנו משתמשים

  . בדיוק באותם המשתנים
  

, נית'יוג'המסקנה מכל האמור הינה שעמידות הורמונלית נוצרת כתוצאה של צמיחה אנג .14
גם מכך אני מקבל תמיכה לעמדה זו  .וי גנטיולא כתוצאה משינ, שבאה לפצות על החסר באנדרוגן

ולדוגמא , ובכל זאת פועלות גם במקרים של עמידות, שאנו שומעים על תרופות שמונעות טסטוסטרון
 הינה תרופה חדשה יחסית שמיועדת לטיפול בגברים הסובלים מדרגה ש)10,11,33( ,נקח את האבירטרון

לתרופות להורדת  ידי ניתוח ועמיד-פול עלמתקדמת של סרטן ערמונית גרורתי שלא ניתן לטי
 וכך, הדרוש ליצור אנדרוגנים Cyp17A1 אבירטרון פועלת כמעכב סלקטיבי של אנזיםה.. טסטוסטרון

 כ חיים בכהסתבר שהאבירטרון מארימ. מורידה את רמות הטסטוסטרון בדם וגם בגידול הסרטני עצמו
 הסרטן אם ?  ADT על סרטן עמיד לתא פועלית השאלה איך זה שהלונשא )33 (בממוצע  חודשים3.9

 אפשרות אחרת שהתאוריות .ונגדכ אי תלות אמיתית בטסטוסטרון האבירטרון לא היה פועל היה מפתח
ומכיון שהאבירטרון , השינוי הגנטי שהסרטן עובר הינו כזה שהסרטן עצמו מייצר טסטוסטרוןמעלות ש

, נניח שזה כך. וגע בתוצרת שנובעת מהשינוי הגנטיפוגע באנזים המאפשר את ייצור הטסטוסטרון הוא פ
אז האם שוב מתרחש שינוי גנטי , בממוצע חודשים 3.9אך מסתבר שהאבירטרון  מאריך חיים רק בכ 

 התשובה כמובן ? והפעם בכוון של השתחררות טוטלית מהתלות בטסטוסטרון?והפעם הרבה יותר מהיר
 של הידועתהליך השפועל גם כעת הינו המנגנון ח שוהרבה יותר הגיוני להני, כל כך הגיוניתלא 

והסבר  26ו 25 פים בסעינסיס ומנגנון זה נותן הסבר מלא גם לנושא האבירטרון והוא מופיע'יוג'אנגה
או " עמידים" אשר לעיתים קרובות פועלת על סרטנים DESה דוגמא נוספת הינה  .' ב36נוסף בסעיף 

 )Casodex )32ל " עמיד"פועל על הסרטן לאחר שהפך  ת שלעיתים בצרוף תרופה נוספ Casodexה
 לנתון האומר שבממוצע ,שאין שום משמעות מבחינתו של חולה ,הינה) 130.(מסקנה נוספת מנוסחה 

מאחר ולכל אחד יש מועד די ברור ביחס , HRPC חודשים עד שהסרטן הופך להיות 24עוברים 
האגרסיביות שלו והמינון של התרופה שהוא ,  ההתחלתיתPSA וזאת לפי רמת ה, להפיכתו לעמיד

   . מקבל
  

  המינימום בנקודת  PSAערכו של ה
 

שווה   PSA קבלנו שנקודת המינימום של ה 6- מעיון בשרטוטציינו שעל פי מראה עין' ה 12בסעיף  .15
   .)עבור רמות אגרסיביות שונות מינימום זה מתקבל בזמן שונה (עבור כל רמות האגרסיביות



 

 17

  
  :וכחה התאורטית של הנושאהלהלן 

  
 )17( בתוך נוסחה , שהינו הזמן שבו מתקבל המינימום,)30( המופיע בנוסחה Tנציב את הפתרון של 

  :ונקבל

                              ) 31(  

 )31.1 (                ומכאן נובע

 )32           (                                                        ובקיצור 
  :  כפי שהם בדוגמא שלנו ואנו מקבליםN(0)=8.04     ושל A=0.869285נציב את ערכם של  

  

            )        33( 
 .בדיוק כפי שמצאנו בדרך ניסיונית מהגרפים

  
  

  להאטת תהליך הפיכת הסרטן לעמיד כנגד שלילת האנדרוגןתרומת הדיאטה
 

נגד שלילת " עמידות" גורם בסופו של דבר לנית'יוג'יל של צמיחה אנג שתהליך רג כעתברור לנו .16
מאיטה את גם הרי שהיא  הדיאטה מאיטה את תהליך יצירת כלי הדם המזיניםשמאחר  לכן ,האנדרוגן

  .ל הסרטן לעמידהאטת המעבר שנעבור לחישוב תרומתה של הדיאטה ל  .הפיכת הסרטן לעמיד
  

אין לנו  .CUNC דיאטת ,ת התפתחות הסרטן תחת הדיאטה שלנואת  נוסחרשמנו ) 18(בנוסחה . 17
 בתנאי שהם נוקטים באותה דיאטה ,סיבה מיוחדת לחשוב שיהיה שינוי ניכר בין אדם לאדם בנושא זה

, העקרונות לפיהם משפיעה הדיאטה עלי הינם עקרונות משותפים לכל בני האדם נשים וגברים. בדיוק
  .תוצאה בשינויים קלים מאדם לאדםולכן התוצאה תהיה בעקרון אותה 

  
להלן גרף המתאר את התפתחות הסרטן תחת טיפול הורמונלי עבור רמות האגרסיביות השונות אותן 

  :אנו בוחנים
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 7-שירטוט

 
הנוסחה שתחתה צבע מסוים . בחלק העליון אנו רואים רשימת נוסחאות עם פסים צבעוניים מתחתם

השלישית , השניה שייכת לגרף האפור, הנוסחה העליונה שייכת לגרף הסגול . ותו צבעשייכת לגרף שבא
    . הטבלאות עובדות על פי אותו העקרון.לגרף האדום והאחרונה לגרף הכחול

 
  :פול הורמונלי ללא דיאטהיל כמה דברים בהשוואה למצב של ט" הנשרטוט אנו רואים מתוך ה.18

  .עבור כל רמות האגרסיביות,  נמוך בהרבה מהמינימום ללא דיאטהדיאטהה עם PSAהמינימום של ה. א
 הינו הרבה יותר ארוך עם ,)כלומר זמן הגעת הסרטן למינימום(,  זמן המעבר של הסרטן לצמיחה.ב

  .דיאטה
 PSA כאשר רמת ה יום 4031שהינה לאחר ,  בנקודת זמן אחתכל הגרפים מתלכדים פחות או יותר. ג

הדיאטה מביאה לכך שבטווח  כלומר, שזו הנקודה בא הסרטן הופך עמיד במלואו  p=8.04מגיע לסביבת 
הסיבה הינה . הארוך אין שום הבדל באריכות הימים בין האנשים בעלי אגרסיביות שונה של הסרטן

רמת אגרסיביות שהינה זהה לקצב צמיחת  שבסופו של דבר הדיאטה מביאה את כל הסרטנים לאותה
  . שמאפשרת הדיאטה כפי ,כלי הדם המזינים

הראשון   למעט האיבר,בכל האיברים יש מעריך שליליש אנו רואים ,נוסחאות שמופיעות בתוך השרטוטב
  tעבור ערכי ום לאפס  לכן כל האיברים חוץ מהאיבר הראשון שואפי,בנוסחה שהוא בעל מעריך חיובי
. לגרף אחד הגרפים מתלכדים ומאחר והוא זהה בכל הגרפים הרי שכל ,גדולים נשאר רק האיבר הראשון

  .שהוא האיבר הראשון
האמור בתת סעיף )  שנים3.5זמן הכפלה של יותר מ ( שהאגרסיביות שלו מאוד נמוכה סרטןנציין שעבור 

   שנים3.5 הינו בסביבות  המושג באמצעות הדיאטהמפני שזמן ההכפלה, זה לא יהיה נכון
  : והתוצאותלהלן טבלה המרכזת את הנתונים. 19
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  1-טבלה
 

  צבע 
  הגרף

  
 אגרסיביות

PSADT  
  )ימים (

 הגעה למינימום זמן 
  )ימים(

PSA 
  במינימום

זמן הפיכה לעמיד 
  )ימים(

  p=8.04)לחזרה (
 

בלי       
  דיאטה

עם 
  דיאטה

בלי 
  דיאטה

עם 
  דיאטה

בלי 
  דיאטה

עם 
  דיאטה

  4031  74.44  0.99  4.418 200 37.22 23.2 0.0298830 כחול
  4031  744.4  1.83  4.418  1057 372.2 232 0.0029883  סגול
  4031  1171.4  2.31  4.418  1340 585.7 365 0.0018990  אפור
  4031  1758.7  2.89  4.418  1594 879.4 548 0.0012649 אדום

 
אם רוצים : הטבלה מדברת בעד עצמה אך אני רוצה להדגיש את משמעות שתי העמודות האחרונות

עלינו להשוות את זמן הפיכת , לעומת הורמונים בלבד, ההורמוניםלראות את השפעת הדיאטה עם 
כלומר . PSAמאחר ובזמנים אלה הם נמצאים באותו גודל של ה, הסרטן לעמיד עם דיאטה ובלי דיאטה

ואנו מסתכלים מתי הם ,  התחלתי PSAכל הסרטנים מתחילים באותה נקודת זמן התחלתית ואותו 
הזמן הזה גדל בדוגמאות שהבאנו . ם דיאטהע בלי דיאטה ו p=8.04 ההתחלתיתלנקודהבחזרה מגיעים 
וככל שהסרטן אגרסיבי יותר כך התרומה לחולה גדולה יותר וזה עם הדיאטה  54.15 לפי 2.29בין פי 

מגיע עד כדי כך שאריכות הימים של חולה בעל האגרסיביות הגבוהה ביותר משתווה לאריכות הימים של 
זה התוספת בשנים לתוחלת ביותר  הדבר המשמעותיאולם , 24 שלו קטן כפי סרטן שקצב הגידול היומי 

תרומת על וזה רק ,  שנים11כ  יום שזה 3957סיביות הגבוהה קיבלנו תוספת רבמקרה של האג .החיים
 ואת השנים עד 8.04 לזה יש להוסיף את השנים עד להגעה ל ,8.04 למינימום וחזרה ל 8.04 הירידה מ

   .שלנו" עבודה המרכזית" בהתאם לשהיא נקודת הסיום בחישובים שלנו p=200לצמיחה ל 
  

  ? ההורמונלימתי להפסיק את הטיפול 
 

למעלה עד  אנו מקבלים שאריכות הימים מגיעה )PSA מסמן p=200) P עם הגרפים עד נלך אם .20
  ? שנה28 להיות עם הטפול ההורמונלי כיםצריו האם אנ .  שנה28מ 
  

כרגע בו הסרטן הופך תחילת הטיפול ההורמונלי נקודת  של  PSA החזרה לרגע הגדרנו את .21
אך העמידות הסופית ,  היא נקודת המינימוםרגע בו אנו מבחינים לראשונה שנוצרת עמידותה .לעמיד

  . =p )8.04 שלנו זה דוגמהב( N(0)  היציאהנוצרת כאשר הסרטן חוזר לנקודת 
  .טה ועבור טיפול עם דיאטהברצוני להוכיח זאת עבור טיפול ללא דיא

 כלומר הוא , הוא חוזר לרמה של נקודת היציאה שלוp=8.04לרמה של חוזר  כאשר הסרטן ,באופן כללי
הכמות ,  כך שלמרות הקטנת הטסטוסטרון בגוף,חוזר לגודלו המקורי ורשת כלי הדם שלו גדלה מספיק

חוזר לצמיחה האקספוננציאלית  הוא ,ומכיוון שכך. העכשווית שהוא מקבל שווה לכמות המקורית
 גדל אקספוננציאלית דבר שבא Aאמרנו ש  , Aאנו יודעים שכמות המזון מתבטאת בגודלו של. המקורית

  להתקיים  צריך  p=8.04 גדל בצורה מספקת הרי כאשר הסרטן מגיע ל  Aאם   .)17(לידי ביטוי בנוסחה 
                                                                                                  )      34(   

  נבדוק אם אכן זה כך
פ " עPSA  אנו יודעים שנוסחת ה . ברגע מסוים שנסמנו ב  p=8.04נניח שהסרטן הגיע בחזרה ל 

 , N(t) במקום N() וt במקום   נציב בפנים  הינה) 17(נוסחה 
  :הרי   N(0)ורי שהיה  המק PSAמפני שאנו חזרנו לגודל הו

                                                                       )35(  
  אבל לא נשתמש בזה ונוכיח שזה נכון עבור כל ערך של   N(0)=8.04 שבמקרה שלנו אנו יודעים

N(0)36     (    :נעביר איברים בין אגפים ונקבל.  שנצא ממנו( 
  )36.1       ( ונקבל                                                 נעביר בין אגפים
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  ,מתאפס) 36.1( שב ראשון האיבר ה כאשר מאחר ש 
  )37 (                                                                                              :ואנו מקבלים

עד שאנו אנו ממשיכים עם הטיפול וכלשהו  PSA=N(0) ל הורמונלי מכלומר כאשר אנו מתחילים טיפו
  באותו רגע מתחילה להתקיים נוסחת הגידול האקספוננציאלית הידועה      , חוזרים שוב לרמה שיצאנו ממנה

    

                                                                                        ) 37.1(  
נשאלת השאלה מדוע לא להפסיק את הטיפול ההורמונלי ברגע שהסרטן הגיע למינימום ומתחילה . 22

  :התשובה לכך הינה פשוטה? הצמיחה מחדש
הסיבה הינה שכמות הטסטוסטרון בנקודה זו שווה למחצית , בנקודת המינימום אין צמיחה ואין דעיכה

ימת על מנת ששני חלקי התא יושלמו לשני כל תא שמתחלק דורש כמות הורמון מסו. הצורך של הסרטן
 ,אולם אם כמות ההורמון המסופקת מספיקה ליצירתו של תא אחד הרי שתא זה יווצר, תאים חדשים

.  כך שנוצר שיוויון בין מספר התאים הנוצרים לבין מספר התאים המתים,אולם מנגד נעלם התא שנחלק
 כי הוא היה  הסרטן חוזר מיד לצמיחה המכסימליתאם היינו מפסיקים עכשיו את הטיפול ההורמונלי היה

לכן עלינו להמשיך בטיפול כל עוד הוא מעכב במשהו את , מקבל מיד את מלוא ההורמון הדרוש לו
אולם , ניתן כמובן להחליט להפסיק את הטיפול קודם משיקולים של תופעות לוואי. התפתחות הסרטן

הדבר לא יעזור ורק יגרום סבל של , ו לנקודת הפתיחהבכל מקרה אין צורך להמשיך בטיפול אחרי שחזרנ
  .תופעות לוואי למטופל

  
 לאחר שחזרנו לנקודת הפתיחה שבא היינו בעת תחילת ללא דיאטההוכחנו שבמצב  21 בסעיף .23

ברצוני כעת להוכיח שהדבר נכון גם כאשר אנו , הסרטן חזר לצמיחה אקספוננציאלית מלאה. הטיפול
   . עושים דיאטה

הנוסחה דומה לנוסחה , הינה הנוסחה להתפתחות הסרטן תחת דיאטה וטיפול הורמונלי ) 18(חה נוס
ההתחלקות וההבדל הינו בכך שקצב גידול כלי הדם המזינים תחת דיאטה הינו נמוך בהרבה מקצב ) 17(

  .חותתובסופו של דבר קצב גידול כלי הדם הוא שיקבע את קצב ההתפ
 N(0) עד שהסרטן חזר לגודל המקורי ו והמשכנו ב p=N(0)מונלי כאשר נניח שהתחלנו את הטיפול ההור

  : ברגע זה יתקיים )18(אזי לפי נוסחה ,   נסמן את הרגע הזה ב
                                                                   )   38(  

  )39     (                                       נעביר בין האגפים ונקבל      

  )40     ( ונקבל                                                                      נצמצם ב 
  כמות כלי הדם שנוצרה, כאשר הסרטן מגיע מחדש לנקודת התחלת הטיפול ההורמונלי, כלומר

פה הסרטן מתחיל לצמוח מ. מספקת את מלוא כמות ההורמון שקבל הסרטן טרום הטיפול ההורמונלי
 ההתחלקות ב השונה מקצ,) אגרסיביות(מחדש לפי המודל האקספוננציאלי אך עם מקדם צמיחה 

ומאחר   שהינו קטן מ  שתחת הדיאטה קצב צמיחת כלי הדם המזינים הינו הסיבה הינה ,המקורי 
        וסחת ההתפתחות תהיהנשוהסרטן לא יכול לגדול מהר יותר מקצב גידול כלי הדם המזינים אותו הרי 

                                                                                     )      41(  
תהיה זאת טעות חמורה מאחר ואם , הדיאטהאין לטעות ולחשוב שברגע זה אפשר להפסיק את 

 להפסיק פה את אפשר ורצוי  זאת לעומת, טן לצמוח בקצב האגרסיביות המקורינעשה זאת יתחיל הסר
כאשר אנו ,  הפסקת הטיפול ההורמונלי ברגע זה.בכדי למנוע תופעות לוואי מיותרות ,ההורמונליהטיפול 

   . יוצרת מצב מיוחד שנטפל בו בהמשך,דיאטה שלנוהמשטר של התחת 
  

אחר ואין  אין צורך להשתמש במודל של הגבלת הטסטוסטרון מ N(0)מרגע הגיע הסרטן לגודל. 24
) 17(יחד עם זאת גם עם נמשיך עם נוסחאות . יותר הגבלה ויש להשתמש במודל האקספוננציאלי הרגיל

 מאחר וחלק הנוסחה הדועך N(0)בתחומים שמעבר ל ) 41(לא נקבל שום הבדל  בינן לבין נוסחה ) 18(ו 
  .אפסלקרבת הירד כבר 

  ):41(ו ) 18(על פי שתי הנוסחאות  PSAלהוכחת הטענה הזו להלן גרף המשווה את התפתחות ה
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  8-שרטוט
  

  
  

 מורכב למעשה משני גרפים מקווקוים האחד ירוק t=4031 הגרף המקווקו העולה החל מ :הסברים לגרף
  . והשני אדום

 הגרף האדום המקווקו הוא המשכו של הקו ,כפי שניתן לראות מהנוסחאות במסגרת שבתוך השרטוט
לעומת זאת הגרף המקווקו הירוק מתפתח , )18( שזהה לנוסחה ,סחההאדום הרציף והוא זהה לו בנו

מספיק לעשות את הבדיקה מול הגרף האדום . וכפי שאנו רואים הגרפים ממש זהים) 41(לפי נוסחה 
משקל של החלק הדועך הואם אצלו , מאחר והוא הגרף עם הדעיכה האיטית ביותר מבין ארבעת הגרפים

  .כמה וכמה שככה זה לגבי הגרפים הדועכים מהר יותרעל אחת , שבנוסחה הינו אפסי 
  

  : להלן השרטוט המראה זאתללא דיאטהכמעט אותו דבר קורה גם במקרה של טיפול הורמונלי 
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  9-שרטוט

  
  

 ל והם מתחילים מהחזרה  )41(והמקווקוים הם לפי נוסחה ) 17(הגרפים הרציפים הינם לפי נוסחה 
N(0) והלאה. 

וההבדל  PSAדות יעשיריות יח 2 אולם ההבדל הוא ב) 41(ו ) 17( רואים שיש הבדל קל בין נוסחאות אנו
כאשר ו, הוא לא משמעותיהפרש זה  ,)הגרף האדום( ביותר תהגדול הוא בגרף עם הדעיכה האיטי

  . של ההפרש בין שתי הנוסחאות 0 ל   ההפרשים נעלמים לחלוטין עקב דעיכהtממשיכים לעלות עם 
   

 הסבר ומודל כללי-השפעת טפולים הורמונליים נוספים
  

 , גם על סרטן עמיד,לפרק זמן מסויים, ות משפיען הןאנו קוראים על תרופות שכאשר לוקחים אות. 25
מדוע ?  כיצד זה קורה.)33 (חודשים 3.9ידוע לנו שהאבירטרון מאריך חיים בממוצע ב . למשל האבירטרון

 ?שינוי גנטי והפעם מהיר יותרהאם הסרטן עובר שוב פעם ? צעזה נמשך רק תקופה קצרה בממו
  :התשובה נמצאת מול עינינו והיא פשוטה ביותר

 פשוט מורידה את כמות הטסטוסטרון בגוף לרמה יותר נמוכה חדשה התרופה ה? כיצד זה קורה. א
כתוצאה מכך נוצרת שוב מגבלה של  ,לכאורה להשפיע שהפסיקה ,מאשר התרופה הקודמת לה

  .טסטוסטרון
 מורידה את כמות הטסטוסטרון בגוף חדשההתרופה ה? מדוע זה נמשך רק תקופה קצרה בממוצע  .ב

לכן לאחר פרק זמן קצר מהפעם  ,אך לא בהיקף הקודם, לרמה יותר נמוכה מאשר התרופה הקודמת לה
בפעם  נוצרת צמיחת כלי דם כשבעקבותיה מתחילה צמיחה מחודשת של הסרטן בדיוק כמו ,הקודמת
 , שהגיע אל הסרטן מהטסטוסטרון90%נניח שהתרופה הראשונה הורידה : נסביר נקודה זו .הקודמת

  מאשר10שלהם היה גדול פי במשך הזמן הסרטן התכווץ וכלי הדם המשיכו לצמוח עד אשר היחס 
  כתוצאה מכך נכנסת כמות מספקת של הורמון.תרופה הראשונה לפני לקיחת ההכמות שנדרשה לסרטן 

 הפסקנו את הטיפול נניח שבשלב זה.  בקצב המכסימלי המאפשרת את חזרת הצמיחהלאזור הסרטן
 תאזור הסרטן מקבל עכשיו כמולכן , ההורמונלי והגוף חזר לייצר כמות הורמון בהיקף של טרום הטיפול

 מאחר ,95%בנניח שמצאנו תרופה שמפחיתה את כמות ההורמון  .מהדרוש לו 10הורמון הגדולה פי 
גורמת לירידת  95% הרי צמצום כמות זו ב, הורמון מהכמות שהסרטן זקוק10 פי מספקיםוכלי הדם 
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 על 10%בעוד שבטפול הראשון הוא ירד ל,  זקוק לוא ממה שהו50%כמות ההורמון המגיעה אל הסרטן ל
  .כן סביר שתהליך המעבר לצמיחה מחודשת יהיה הפעם קצר בהרבה

כפי שאנו מבינים אין בכך שום היגיון וגם ? וי גנטי והפעם מהיר יותרהאם הסרטן עבר שוב פעם שינ. ג
  .ויש לכך הסבר פשוט ביותר אותו נתנו כרגע, אין שום צורך בכך

  
 לכן N(0)=8.04 ו  A=0.869285בדוגמא שלנו ראינו ש  : נעבור כעת לניסוח מתמטי של הנושא .26

סרטן היה זקוק  מהכמות שהq=A/N(0)=0.869285/8.04=0.1082הורדת כמות הטסטוסטרון היתה ל 
 פרושו , בקצב המקורי שלומאחר והסרטן התחיל לצמוח לאחר פרק זמן מסוים.  לפני תחילת הטיפוללה

 נקח p=8.04 ל נחזור כאשר אם .q=9.249/1 שהוא הגדיל את רשת כלי הדם המספקת את ההורמון פי
 9.249מ   5% ה הרי ש) בדוגמא שלנו89%במקום כ ( 95%טיפול אחר המוריד את כמות ההורמון ב

  Aולכן יהיה ה מהכמות שהסרטן זקוק לה 46%כלומר כמות הטסטוסטרון ירדה לכ  0.46245הינו 
     :   כלהלן A1החדש שנסמנו ב 

                                                                                            A1=8.04X0.46245=3.718  ) 42(  
 N(0)=8.04וכמובן  

 עד שהסרטן יהפוך שוב  החדשונוכל כעת לבנות מערכת גרפים חדשה ולראות כמה זמן ימשך התהליך
 שהוא היה בה לפני PSAמגיע חזרה לרמה ה  שאנו מגדירים את הזמן שבו הסרטן ,אני מזכיר .לעמיד

   .המלאה כרגע בו נוצרת העמידות, לקיחת הטיפול ההורמונלי המחודש
  
  

  :חישוב לדוגמה-  דיאטהללא שניטיפול הורמונלי 
  

בהתאם , ללא דיאטה  להלן שרטוט הגרפים של התפתחות הסרטן תחת טיפול הורמונלי שני.27
  )42(ו ) 17(  על פי הנוסחאות  26לדוגמה שבסעיף 

  
  10-שרטוט

  
  :להלן מספר הסברים

  



 

 24

 גבוה בהרבה והינו  7.22 הינו י שבדוגמה הזו במחזור השנ PSAאנו רואים כעת שהמינימום של ה. א
גבוה עכשיו בהרבה מאשר ) 17( שבנוסחה Aמהמינימום שהיה בסבב הראשון והסיבה כמובן הינה ש 

  .ערכו בסבב הטיפול הראשון
  .15 זהה לכל רמות האגרסיביות כפי שהוכחנו באופן כללי בסעיף PSAגם פה אנו רואה שמינימום ה. ב
לראות אותן ניתן ,  הינם עבור רמות אגרסיביות שונות, המסומנים בצבעים שונים,הגרפים השונים. ג

  . בטבלה הימנית
 זמן לגבי ) ללא דיאטה(ה השוואה בין טיפול הורמונלי ראשון ושני הטבלאות השמאליות מופיע 4 ב. ד

הצמיחה  המינימלי ושממנו מתחילה  PSAשזה ה ( השונים םיי ההורמונלים בטיפולמינימוםההגעה ל
   . שזה הזמן שבו הושלם תהליך יצירת העמידות ) N(0)=8.04(וכן זמן החזרה לנקודת היציאה ) בחזרה

 אנו רואים שהגעה לעמידות בטיפול ההורמונלי השני הינה הרבה יותר מהירה מאשר בטיפול .ה
  .ההורמונלי הראשון

  
  חישוב לדוגמה- דיאטהעם שניטיפול הורמונלי 

  
בהתאם , עם דיאטהגרפים של התפתחות הסרטן תחת טיפול הורמונלי שני להלן שרטוט ה .28

  )42(ו ) 18(על פי הנוסחאות ו  26לדוגמה שבסעיף 
  

  11-שרטוט
  

  
  

 :להלן מספר הסברים
 
 נמוכה משמעותית  ,בדקנו עבור כל רמות האגרסיביות ש, PSA נקודת המינימום של ה,עם דיאטה. א

   .עם הדיאטה  וזמן ההגעה למינימום ארוך משמעותית מאשר נקודת המינימום ללא דיאטה
  . שבשרטוטעליונה המינימלי וזמן ההגעה למינימום נמצאים בטבלה הימנית ה PSAנתוני ה

  .וזמן ההגעה למינימום קצר יותרככל שהאגרסיביות גדולה יותר כך המינימום נמוך יותר . ב
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בהתאמה ,  לנקודת היציאה באותו הזמן בדיוקכל הגרפים מגיעים חזרה'  על אף האמור בתת סעיף ב.ג
  .8-ובדומה לשרטוט  23להוכחה בסעיף 

) 41( ועל פי נוסחה תה מהירותו כל הגרפים צומחים בא  N(0) מרגע ההגעה בחזרה לנקודת היציאה.ד
 בנוסף לזה יש הבדל A=0.869285 בעוד שאחרי הטיפול הראשון זה עמד על  A=3.718אלא שהפעם 

ההבדל בינה ובין נוסחה ) 17(אם אנו ממשיכים להשתמש בנוסחה  . מגיעים לעמידותאליו בזמן 
   ו בערכים הגבוהים ההפרש נעלם לחלוטיןPSA יחידות 0.2הינו פחות מ ) 41(
  
 
 כום כללי של ההשוואות השונותיס
  

  : להלן טבלה המסכמת את התוצאות השונות של מה שמצאנו עד כה .29
  

  2-טבלה
 

  צבע 
  ףהגר

  
 )אגרסיביות(

PSADT  
  )ימים(

  הגעה למינימוםזמן 
הורמונלי הטפול ב
  .)ימים (ראשוןה

הגעה זמן 
  למינימום

 בטפול ההורמונלי 
 לפי הדוגמה, שניה

  .26בסעיף 

 זמן הגעה
  עמידותל

הורמונלי הבטפול 
  )p=8.04(ראשוןה

 זמן הגעה
  עמידותל

בטפול ההורמונלי 
, )p=8.04(השני

  לפי הדוגמה
  .26בסעיף 

בלי       
  דיאטה

עם 
  דיאטה

בלי 
  דיאטה

עם 
  דיאטה

בלי 
  דיאטה

עם 
  דיאטה

בלי 
  דיאטה

עם 
  דיאטה

                      
  1398  25.81  4031  74.44 135    12.9 200 37.22 23.2 0.0298830 כחול
  1398  258.09  4031  744.4 501    129.0  1057 372.2 232 0.0029883  סגול
  1398  406.13  4031  1171.4 575    203.1  1340 585.7 365 0.0018990  אפור
  1398  609.79  4031  1758.7 628    304.8  1594 879.4 548 0.0012649 אדום

  
 שבכל רמת אגרסיביות מאלה שבדקנו הדיאטה משפרת בצורה דרמטית , מהטבלה המסכמתאנו רואים

  .גם בסרטן האלים ביותר  עשרות שניםאת התוצאות ואנו מגיעים לאריכות ימים של 
           

   ללא דיאטה)אינטרמיטנטי(לסרוגין טפול 
  

ההיגיון העומד , קיים כבר למעלה מעשרים שנה) טיפול אינטרמיטנטי(הרעיון של טיפול לסרוגין .30
  :מאחורי הרעיון של הטיפול האינטרמיטנטי הינו כלהלן

ת יש להשתדל הידיעה וההכרה שהטפול ההורמונלי איננו מרפא אלא דוחה את המוות ולכן לפחו. א
ההפסקות שבין הטיפולים  ,לשפר את איכות החיים במשך הטיפול ולהפחית את תופעות הלוואי

  .מאפשרות הקלה בתופעות הלוואי
ומה , גןוידוע שטיפול הורמונלי ממושך מביא בסופו של דבר לעמידות הסרטן כנגד שלילת האנדר. ב

  .שנותר לאחר מכן זה הטיפולים הכימותרפיים ולאחר מכן המוות הבלתי נמנע
 עד שהסרטן יהפוך לעמיד כנגד , את משך הזמןכו בין הטיפולים יאריים שהרווח,קיימת הנחה או תחושה

  .שלילת האנדרוגן ועל ידי כך יאריכו את חיי החולה
   

  :ביחס לצורת הטיפול לסרוגין להלן מספר דוגמאות לא מצאתי הגדרה ברורה אחידה וחד משמעית .31
  ואז הפסיקו את  PSA באחד הניסויים ניתן טפול הורמונלי לחולה עד לנקודה הנמוכה ביותר של ה.א

  )2 ( . יעלה לגודל ההתחלתי וחוזר חלילהPSAהטפול וחיכו עד שה 
דשים ללא טיפול הורמונלי וחוזר  החו6 חודשים עם טפול הורמונלי ו 6 ניסוי אחר נערך במחזורים של .ב

  )2( . חודשים וחוזר חלילה7 חודשים טיפול והפסקה של 7ויש ניסוי שנערך במחזור של . חלילה
   . ועוד רעיונות לרוב10 ל  4 נע בין PSAניסוי נוסף נערך  כאשר ה . ג
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נכנסתי לא . לטפול רציף במשך השנים נערכו הרבה מחקרים השוואתיים בין טיפול לסרוגין. 32
אך ברור שבין כל המחקרים הללו יש הבדלים ניכרים בין סוגי האוכלוסיה , לעומקם של מחקרים אלה

וכן , ההתחלתית של המשתתפים בניסוי  PSAרמת ה, רמת האגרסיביות, חומרת הסרטן: כגון, שנבדקה
תוצאות המינונים וה, התרופות שהשתמשו בהן, ההחלטה מתי להפסיק את הטיפול ומתי לחדש אותו

מהתקצירים שעיינתי בהם לא עלתה תמונה ברורה של הארכת הזמן עד להפיכת הסרטן לעמיד  . שלהן
  . אך עלתה תמונה ברורה של הקלה ניכרת בתופעות הלוואי של הטיפולים, וגם לא להיפך

אך , )3(אחד המחקרים קבע שיש חסרון מבחינת אריכות הימים לטיפול לסרוגין לעומת הטיפול הרציף
לא מצאו נחיתות של הטיפול האינטרמיטנטי מבחינת הזמן עד , באשר רוב המחקרים, הוא די יוצא דופן

  . אך מצאו שהוא עדיף מבחינת איכות החיים, שהסרטן הופך לעמיד
  

, הינה העובדה שלא עומד בבסיסם שום מודל תיאורטי, החולשה העיקרית של כל הניסויים הללו. 33
 לשם  נוכל לבחון נושא זה גם באופן תאורטי,תמטי המתאר את דעיכת הסרטןמאחר ויש בידינו מודל מ

האחד שזמן ההכפלה , כך נבצע הדגמה גרפית של חישובים שעשינו בשני מקרים של אגרסביות שונה
  )שחור-הגרפים באפור) (שנה( יום 365והשני עם זמן הכפלה של ) הגרפים הסגולים(  יום 232שלו הינו 

  
  :וט המתאר את התוצאות להלן השרט .34

  
  12-שרטוט
  

  
  

  :להלן מספר הסברים
  
חצי ( יום 182לאחר , נסתכל על הגרף הסגול המלא שמהווה את תמונת הטפול ההורמונלי הרציף. א

  PSAאנו מפסיקים את הטיפול ההורמונלי ועולים בחזרה עד ל, לאורך הגרף הסגול, של ירידה) שנה
   PSAטיפול הורמונלי וממשיכים איתו עד שאנו חוזרים מחדש למשם אנו מתחילים מחדש , ההתחלתי

כלומר הטפול לסרוגין . שהסיום שלו הינו בדיוק כמו של הטיפול הרציף ואנו רואים p=8.04ההתחלתי 
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לסירוגין והטפול הרציף במקרה זה זהים לחלוטין וקבלנו שהטפול במקרה זה לא שינה מאומה 
  .מבחינת התרומה לאריכות הימים

  
  .מהווה את תמונת הטפול הההורמונלי עבור סרטן שזמן ההכפלה שלו הוא שנההגרף השחור הרציף . ב

 ונותנים לסמן לעלות עד )חצי שנה ( יום182גם במקרה זה אנו מפסיקים את הטפול ההורמונלי לאחר 
טן לעלות ולאחריו נותנים לסר,  יום182 ושוב מתחילים בטפול הורמונלי למשך  p=8.04נקודת ההתחלה 

גם . ושוב מתחילים בטפול הורמונלי ונותנים לו הפעם להמשיך עד הסוף p=8.04עד נקודת ההתחלה 
 בסופו של דבר הוא מסיים את , תקופות3 שלמרות שחלקנו את הטפול ההורמונלי ל , אנו רואיםעכשיו

  .התהליך בדיוק כמו הטפול הרציף
  
 ואנו רואים שהקו האנכי העולה מנקודת t=730הזמן בדקנו מה קורה לאחר שנתיים כלומר בנקודת . ג

  ואילו את הקו המקווקו של p=4.62 בנקודה הינו  PSAזמן זו חותך את הגרף השחור הרציף כאשר ה
בנוסף אנו רואים שתוך כדי התהליך הגרף  , p=7.3התהליך האינטרמיטנטי המקביל הוא חותך ב 

  .ם המקווקוים נמצא תמיד מתחת לקווים השחורי הרציףהשחור
הרי לטפול , שאם אנו עורכים ניסוי ומפסיקים את הניסוי באמצע התהליך, מהאמור לעיל ברור לכל אחד

כי בנקודת ההפסקה הגרף הרציף , יש עדיפות מבחינת אריכות ימים על פני הטיפול לסרוגין  הרציף
פו שתי השיטות נותנות אולם אם אנו ממשיכים בתהליך עד סו, נמצא יותר נמוך מאשר הגרף המקווקו

  .אותה התוצאה בדיוק
  
חישובי הראו שהטפול האינטרמיטנטי נחות מבחינת אריכות ,  ' ב37  בסעיף, בעבודה המרכזית.ד

אלא מהנחת יסוד מוטעית  ,הדבר איננו נובע מחישובים מוטעים, הימים לעומת הטיפול הרציף
 על פי עבודתנו . חודשים24ממוצע לאחר כ שהעמידות נוצרת כתוצאה של שינויים גנטיים שמתרחשים ב

,  אך ורק בגלל תהליך האנגיוגנזה שנוצרתאין צורך בשינויים גנטיים ליצירת העמידותברור ש הנוכחית
ומאחר שלדיאטה יש יכולת להשפיע על תהליך האנגיוגנזה הרי שעל ידי הדיאטה יש ביכולתנו להאריך 

 מכאן אנו מסיקים  .) כאן29, 19, 17פים ראה סעי( יום 4031אפילו ל את מועד הגעת הסרטן לעמידות 
 גרמה לכך שהתהליך האינטרמיטנטי יראה נחות , לאחר שנתיים,שהפסקת התהליך בחישובי הקודמים

והדבר גם הביא להנמכה משמעותית של החסם התחתון   כאן'וזאת על פי מה שהובהר בתת סעיף ג
       . בעבודה הנוכחית41עיף כפי שגם ציינו בס, שבנו לאריכות הימיםישח

  
  : להלן טבלה שהופקה מהתוכנית הגרפית, למי שמעוניין לבדוק את החישובים והמסקנות.35

  
  13-שרטוט
  

  
  

f(x)מציין את ה PSA י " כפונקציה של הזמן המיוצג עx , הנוסחאות עם הקו הרציף מתחתן מיצגות את
 הסגול מתחתן מייצגות את הקטע השני והשלישי הטפול ההורמונלי הרציף הנוסחאות עם הקו המקווקו

מייצגות את ארבעת , בטפול האינטרמיטנטי הסגול וארבעת הנוסאות עם הקו השחור המקווקו שמתחתן
  . הקטעים המקווקוים של הטיפול האינטרמיטנטי השחור
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  נוספיםהסברת המודל עבור סוגי טיפול 
  

המצבים האפשריים מבחינת סוגי הטיפול  איננו מתאר את כל 6 מאחר שהתאור בסעיף .36
נבדוק זאת עבור כמה .  ההורמונליים עלינו להראות שהרעיון נכון או לא נכון עבור סוגי הטפול האחרים

   : סוגי טיפול נוספים
  
 או )Des )30 ,31 ,32 שלילת אנדרוגן הנובעת מהפסקת ייצור הטסטוסטרון באמצעות תרופות כמו. א

Quercetin Plus) ן להלQ-P) (27 ,28 .(הDes  הינו אסטרוגן מלאכותי אשר מתלבש על הרצפטורים של 
הרי שהמוח לא מסוגל להבחין בין , מכיון שמסלול הפקת האסטרוגן עובר דרך האנדרוגנים, האסטרוגן

לכן גם במקרה , אסטרוגן לטסטוסטרון ומכיון שהגוף מוצף באסטרוגן הוא מפסיק לייצר את הטסטוסטרון
י הגדלת רשת כלי הדם המובילים את מעט "מקרה הקודם הסרטן מתגבר על חוסר הייצור עזה כמו ה

 על אף שהייצור הכללי לא גדל ,ן אל אזור הסרטן וכתוצאה מכך האספקה המקומית גדלהטסטוסטרוה
 הנתונים של גרף הדעיכה מסתמכים על התוצאות שהושגו בעזרת .והסרטן מתחיל לצמוח מחדש

  .DES שלפי הנחתי מכיל   Quercetin Plusה

.  הוא אנזים המשתתף בייצור הטסטוסטרון1A17CYPה): 10,11 ( כגון האבירטרוןA17CYP 1חוסמי. ב
מכיוון שהאבירטרון חוסם את פעולת האנזים הזה הרי שהוא משפיע על כל מקומות הייצור של 

יש השערות שתאי הסרטן . (ותאי הסרטן עצמו, בלוטות האדרנל, האשכים: כגון, הטסטוסטרון בגופנו
כמובן שבמקרה הזה כמו בכל המקרים האחרים איננו יכולים למנוע ). יכולים לייצר את הטסטוסטרון
וכמות מסוימת של טסטוסטרון עדיין מגיעה אל הסרטן וכמוכן גם כמות , לחלוטין את ייצור הטסטוסטרון

אילו קצב ההגעה של ). סטוסטרוןאם בכלל הם מייצרים ט(מסוימת של אנזים מגיעה אל התאים עצמם 
הסרטן היה נעצר או לכל היותר ממשיך בקצב עלייה ליניארית תוך הורדת  תוצרים אלה היה קבוע

 הם מעלים את כמות הטסטוסטרון , ברגע שכלי הדם המזינים את הסרטן צומחים). 5(האגרסיביות
 חל במלואו גם במקרה של ולכן המודל שפיתחנו, ובמקביל גם את כמות האנזים המגיע אל הסרטן

 אם הסרטן מתרבה דרך ייצור טסטוסטרון מחוץ לסרטן או בתוך ,האבירטרון ולא משנה כלל במקרה זה
הסרטן אשר לכאורה היה עמיד לשלילת ש נמצא )11( של הניסויים באבירטרון1כי בפאזה   נדגיש .הסרטן

 שלא נוצרת אי תלות אמיתית דבר המחזק את גישתנו, האנדרוגן עדיין היה תלוי בטסטוסטרון
   .בטסטוסטרון

 כמו ה )Androgen Receptor Bloacker, אנטי אנדרוגן( שלילת אנדרוגן באמצעות תרופה .ג
Casodex)  20 ,21 ,22(  : המולקולות של הקסודקס דומות למולקולות הטסטוסטרון ולכן יכולות להתקשר

 ברור שהן אינן מונעות  ARון להתחבר ל ומונעות ממולקולות הטסטוסטרARלרצפטור האנדרוגן 
 כך שגם פה , וחלק ממולקולות הטסטוסטרון עדיין מתקשרות ARהתקשרות טוטלית של הטסטוסטרון ל 

 בנוסף לכך . AR ויש תחרות בין הטסטוסטרון לקסודקס על תפישת האין מניעה מוחלטת של האנדרוגן
  AR החוזרת של התקשרות הטסטוסטרון לי הקסודקס מונעת את התגובה" במוח עARהחסימה של ה 

והאסטרוגן בצורה  במוח ולפיכך המוח מניח שיש חסר של טסטוסטרון והוא מגביר את ייצור הטסטוסטרון
וכמות מוגברת של , כתוצאה מכך יש כמות מוגברת של טסטוסטרון) Physiology 20סימוכין (ניכרת 

ניקומסטיה המתבטאת 'ל התרופה הינה הג כתוצאה מכך אחת התופעות החמורות ש)20 (אסטרוגן
נדגיש שנושא  .שנמשך מספר חודשיםבדרך כלל עליית הטסטוסטרון הינה בתהליך . בצמיחת שדיים

ברור שבזרם ? ומדוע זה כך, נסיס'יוג'י האנג"אנטיאנדרוגן יוצר קושי מסויים בהסברת יצירת העמידות עה
ולכן נוצרת תחרות על התקשרות   Casodexההדם ישנן מולקולות של טסטוסטרון ומולקולות של 

אך באותה המידה היא מגדילה את זרם האנגיוגנזה מגדילה את זרם הטסטוסטרון לאזור . לרצפטורים
אינני מומחה בביולוגיה ומידת הבנתי  . לכן התוצאה נקבעת לפי החומר הרב יותר,הקסודקסמולקולות 

, צאתי מחקרים המאפשרים לי לבצע ניתוח כמותיגם לא מ, את הפעילות הפנים תאית מוגבלת ביותר
בטסטוסטרון מביאה  מכיוון שתגובת המוח על החסר :ית העמידותואני רק יכול להביע השערה כיצד קור

להרמת רמת הטסטוסטרון והיא תביא להרמה זו עד אשר כמות מספקת של מולקולות טסטוסטרון 
יקרה כאשר כמות מולוקולות הטסטוסטרון שיגיעו יתחברו לרצפטורים שבמוח ועל פי ההיגיון שלי זה 

כלומר הסרטן קטן כל ,  אזי זה כך גם בסרטן, ואם זה כך במוחלמוח יעלו על כמות מולקולות הקסודקס
אולם מרגע ,  כמות מולקולות הקסודקס עולה על כמות מולקולות הטסטוסטרון ARעוד בתחרות על ה

ואין לי נתונים , ניתן לאמר שאני משער השערות. הצמיחהשהמאזן מתהפך הרי האנגיוגנזה מסבירה את 
 ,אבל ישנן עובדות ועדויות, על צפיפות סוגי המולקולות בדם בתהליך הטיפול בקסודקס כמונותרפיה
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המראות שכנראה לא חלו שינויים , אחר שהסרטן הפך להיות עמיד לטיפול בקסודקסלשות תקופמ
, בכוון של עצמאות בייצור הטסטוסטרון בתוך הסרטןגם לא  , מוחלטת בטסטוסטרוןגנטיים של אי תלות

 המונעות טסטוסטרון המיוצר תרופות,  לקסודקסשצרוף של תרופות אחרות) 32(מאחר ויש הרבה עדויות 
 וכן יש עדויות DHT או צרוף מעכבים של DESבאשכים ובאדרנל גורמות להמשך ירידת הסרטן למשל ה 

שפסק  Casodexהמשך ל כאשר הוא בא ביעת הטסטוסטרון פועל גם שהאבירטרון שהינו פועל על מנ
באנדרוגן וכנראה הסרטן מצא דרך והמשמעות הינה שהסרטן לא עבר שינוי גנטי של אי תלות . להשפיע

ים לפיהם חסרים לי נתונאמנם  לסכום נושא זה אומר ש .דהיינו אנגיוגנזה, לאזור להביא יותר טסטוסטרון
העובדות שאחרי סיום הטיפול בקסודקס אבל ,  השערתי ההגיונית באופן חד משמעיאני יכול להוכיח את

וההסבר היחידי ההגיוני שנשאר , מוכיחות שלא חל שינוי גנטי ההופך את הסרטן לבלתי תלוי באנדרוגן
  .הוא ההסבר שלי

  
  ני'יוג'ניתוח והשוואה בין המודל הגנטי לבין המודל האנג

  
רפים שהוצגו בעבודה זו מראים שעמידות לשלילת האנדרוגן נובעת הרעיונות החישובים והג. 37

, שמשום מה כמעט ולא נותנים עליה את הדעת במסגרת הטיפולים ההורמונליים, מסיבה פשוטה ביותר
נית ואין לסרטן שום צורך לפתח שינויים גנטיים על מנת לגבור על שלילת 'יוג'בגלל הצמיחה האנג: דהיינו

  . צאה של פעילות ידועה ורגילה של הסרטןזוהי תו. האנדרוגן
 

 אינו מהווה הוכחה יחד עם זאת די ברור שלמודל האנגיוגנזה יש " אוקאם"של  כמובן שהכלל .38
עדיפות על פני הטענה של השינויים הגנטיים מפני שהוא מסביר את כל הממצאים הגדולים הידועים לי 

  :ים לא יכולים לתת הסבר מתקבל על הדעת לכולםבנושא הטיפול ההורמונלי בעוד שהשינויים הגנטי
  
לעומת זאת אין הוכחות חד . מוכחת ומוכרת על ידי כולם, תופעת האנגיוגנזה הינה תופעה ידועה. א

 על מכניזם גנטי שיכול תאוריותמשמעיות על שינויים גנטיים שגורמים לעמידות הסרטן ומה שקיים זה 
  ).4 (להוביל לכך

   
בירה במלואה את התופעה של תרופה כמו האבירטרון הפועלת פרק זמן מסויים לא האנגיוגנזה מס. ב

  .ארוך על חולים שהפכו עמידים לטפול ההורמונלי
לא : דהיינו, מודל השינויים הגנטיים יכול להסביר באופן חלקי בלבד את העובדות שמציג האבירטרון

, יתח אי תלות מוחלטת בטסטוסטרוןיכולה להתאים לאבירטרון בכלל ההשערה שהוא מטפל בסרטן שפ
. מאחר והאבירטרון מעכב את ייצור הטסטוסטרון, כי אילו היה זה כך האבירטרון לא היה משפיע בכלל
עדיין יש צורך להסביר מדוע , י תאי הסרטן עצמם"לגבי ההשערה שהוא משפיע על ייצור הטסטוסטרון ע

האם שוב עברנו שינוי גנטי ?  חודשים3.9  כ הוא מפסיק להשפיע אחרי פרק זמן לא ארוך של בממוצע
הדבר לא מתקבל על ? והפעם בכוון של השתחררות טוטלית מהתלות בטסטוסטרון? והפעם מהיר מאד

      25 המופיע בסעיפים הסבר ומודל כללי-השפעת טפולים הורמונליים נוספים וההסבר שלנו על  ,הדעת
לא ברור , מעבר לכך. ול של קו שני ואולי אף קו שלישימסבירים באופן ברור את האפשרות לטפה 28עד 

המודל שלנו מטפל , אבל גם אם כן, זוהי הנחה בלבד, התאים הסרטניים מייצרים טסטוסטרוןכלל שאכן 
  . ' ב36גם בזה וראה הסבר בסעיף 

ר ברו,  עדיין תלות של הסרטן בטסטוסטרוןנהיש שהאבירטרון פועל כאשר מכיוון שאנו יודעים: הערה
כלומר , אלא גם ממקור חיצוני, לחלוטין שמקור הטסטוסטרון איננו רק פנימי מתוך תאי הסרטן אם בכלל

אין שום הגיון בכך שהסרטן יפתח ייצור , טסטוסטרון הנכנס לתוך התא הסרטני דרך הרצפטורים שלו
  .מאשר זאת) 11(וסימוכין , פנימי מתוך רצון להשרד ויסגור לשם כך את הנתיבים מהמקורות החיצוניים

המודל שלנו מסביר במלואו את הממצאים הסטטיטיסטיים ההשוואתיים בין הטפול ההורמונלי  .ג
בעוד שהמודל הגנטי לא יכול להסביר זאת  ,האינטרמיטנטי לטיפול הרציף בצורה איכותית וכמותית

  .לא כמותית ואפילו לא איכותית, בכלל
  
, לא נראה לי שניתן לערער את המודל שלנו מהבסיס: כך כהערה אחרונה לגבי המודל שלנו אומר .ד

ואם היא קיימת הרי הפיסיקה והמתמטיקה מסבירים שהעמידות , מאחר ותופעת האנגיוגנזה קיימת
עדיין   וגם אם מישהו ימצא מיליון הסברים אחרים והינה תוצאה בלתי נמנעת של תופעה זההורמונלית 

ידוע שסרטן אולם ,  את האנגיוגנזה גםלא עם כן התרופה תמנעא .ההסבר שלנו יישאר חי וקיים ופועל
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הרי שהאפקט של  , ולכן אם יווצר שינוי גנטי של אי תלות בטסטוסטרון לא יכול לצמוח ללא אנגיוגנזה
 אלא אם כן השינוי ,ולכן לא תווצר עמידות, ללא האנגיוגנזה יוכל לצאת לפועל  לאהשינוי הגנטי הזה

  במיוחד מפני שמספיק שינוי גנטי ,  ביותרהאפשרות הזו נראית לי רחוקה .וגנזהלאנגיהגנטי יביא גם 
האנגיוגנזה תשאר בכל מקרה  .שיביא לאנגיוגנזה  ואין צורך גם בשינוי שיביא לאי תלות בטסטוסטרון

  . תמיד מרכיב עיקרי בתהליך הפיכת הסרטן לעמיד
  
  

  ?ם הדיאטה לעשות הרבה טיפולים הורמונלייכיצד מאפשרת
  

 מפני שקצב , אמרנו שכאשר הסרטן הופך להיות עמיד עלינו להפסיק את הטיפול ההורמונלי.39
גם  רשת כלי הדם יכולה להגיע  במצב זה.6כמוסבר בסעיף , הגידול שלו הגיע מחדש לקצב המקסימלי

הנחתי שקצב התחלקות תאי . טיפול הורמונלימפסיקים את הבשעה שאנו   מהדרוש לסרטן10לפי 
קצב שנובע , רטן אינו מושפע מעודף כלי הדם והוא ממשיך ופועל על פי השעון הפנימי שלוהס

 הסרטן אינו זקוק לכל כלי הדם  ללא דיאטה הרי שבמצב זה,אם אכן זה כך .מאיזושהי תכונה גנטית
עד אשר יווצר , המזינים ונשאלת השאלה האם ייתכן שהסרטן יפסיק בשלב זה להצמיח כלי דם חדשים

ם הדיאטה שלנו ניתן לעשות כמה עאת הרעיון שאך הנושא מעלה בי  ,סביר שאין זה כך ?רך מחדשהצו
  .טיפולים הורמונליים

 יום עד שהסרטן 4031 בעבודה זו אמרנו שהטיפול ההורמונלי עם דיאטה ימשך 29 בסעיף 2בטבלה 
פה זו גדלו כלי הדם עלינו לזכור שבתקו.  ואז הוא מגיע לעמידות מלאה N(0)=p=8.04יחזור לגודל

הינה אקספוננציאלית על  ונביא בחשבון שצמיחת כלי הדם  Rל זה בודיהמזינים פי כמה וכמה אם נסמן ג
  נקבל  פי קצב הצמיחה היומי 

                                                                           )   43( 
 מגודלם טרום הדיאטה והם מתאימים כעת לסרטן שהינו גדול =9.25Rט פי כלומר כלי הדם צמחו כמע

) p=Rx8.04=74.34)   44 כלומר לסרטן שגודלו                                                                    Rפי 
דולה פי  נהיה במצב שבו מגיעה אל הסרטן כמות מזון הג,אם נפסיק את הטיפול ההורמונלי בשלב זה

ולכן הסרטן ימצא במצב שבשלב זה אין לו מגבלת מזון ,  מהכמות שהיתה טרום הטיפול ההורמונלי9.25
 ואנו ולכן הוא יחזור לצמוח בקצב המכסימלי שבדוגמה שלנו זה  ) ואילך8סעיף  )5(סימוכין (

ון והסרטן יאלץ לצמוח עד שתווצר מחדש מגבלת המז, נווכח בצמיחה מהירה מאוד לפרק זמן מסויים
   . דהיינו בקצב של צמיחת כלי הדם המזינים אותו,בקצב שמכתיבה לו הדיאטה
 גדולההדיאטה יוצרים מצב שבו הסרטן צומח במהירות הרבה יותר המשך הפסקת הטיפול ההורמונלי ו

גבילה  על אף הדיאטה שמ,מאשר צמיחת כלי הדם המזינים אותו והוא מנצל את עודף כלי הדם לצמיחה
 וזה בדיוק  עד שלאחר תקופה מסוימת שוב נוצר איזון בין הצמיחה של הסרטן לצמיחה של הדיאטה,אותו

  . המצב שהיינו בו טרם שהתחלנו בטיפול ההורמונלי
תקטין את הכמות של הטסטוסטרון , ולכן הגבלת הטסטוסטרון, במצב זה אין כבר עודף כלי דם מזינים

  .ולכן הטיפול ההורמונלי ישפיע מחדש, רכים השוטפים שלוהמגיעה אל הסרטן אל מתחת לצ
  .אם בכלל, אנו נשתמש בעובדה הזאת לצורך חישובי אריכות הימים ונראה את השפעתה 

  
  חישוב אריכות הימים עם הדיאטה

 אבל מכיון שלא כל החולים PSAאם ברצוננו לערוך חישובי אריכות ימים עלינו לעצור באיזשהו  .40
  PSA=200החלטנו לבחור שרירותית שהחישובים שלנו יעשו עד , ו גודל סמן בסיום חייהםמגיעים לאות

זאת  . כזה ואף הרבה יותר PSA שכל אחד יכול להגיע לשבידנומאחר ואנו בטוחים לאור הנתונים 
 ומפי אורולוג על  PSA=2000 ובנוסף משמיעה מפי אונקולוג על,מהכרה אישית שלי של חולים כאלה

0300=PSA ומקריאה בבלוגים על PSA לכן חישובי אריכות ימים עד , )36( 4000 של למעלה מ
200=PSAהינם שמרניים מאוד  .  

 שתביא לידי ביטוי את אריכות ימים גבוהה מאודהמאפשר הגעה למספיק גבוה   PSAמאחר שזה
  .  הרי שהסתפקתי בכך,CUNCדיאטת , הפוטנציאל הטמון בדיאטה שלנו

 בעזרת  כשזמן ההגעה לשםP=8.04נו אנו מתחילים מנקודת התחלה משותפת בכל החישובים של
  . יום1915 חודש שהינם 63  לפחותהינו )5(בהתבסס על ו,  משותף לכל המקריםהדיאטה

  : נבצע את החישובים עבור כמה מצבים שונים כלהלן
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  . דיאטה בלבד.א

   p=200 טפול הורמונלי רצוף עד ל.ב
  .P=200והמשכה עם דיאטה בלבד עד להגעה ל , קתו לאחר הגעה לעמידותהפס, טפול הורמונלי. .ג

  עד אשר נוכל לעשות טיפול הורמונלי מחודשהפסקתו לאחר הגעה לעמידות,  טיפול הורמונלי.ד
    P=200ולאחר הגעה לעמידות פעם שניה נמשיך בטיפול ההורמונלי עד . 39בהתאם למוסבר בסעיף 

  .כן טיפול הורמונלי ולאחר מ P=200 דיאטה עד .ה

  
  : דיאטה בלבד. 41

 שהינו =200p=N(t)נחשב מתי נגיע לערך ל על מנת ) 20( נשתמש בנוסחה הכללית 
נזכיר ש  . ממנו20על אף שניתן להגיע לערכים הגבוהים פי , הערך המכסימלי שאנו מביאים בחשבון

N(0)=8.04 ו  ,)בות העכוב שיוצרת הדיאטה  שהינו קצב הגידול בטווח הארוך בעק
  : ונקבל את המשוואה הבאה  ))5(בסימוכין  )9.47( נוסחה 83סעיף ראה (

           
                                                                )      45 (

  :  י הוצאת לוגריתם טבעי בשני האגפים ונקבל"נפתור את המשוואה ע
                                       

             )     46 (
 נקבל 8.04שהינו פרק הזמן שחישבנו בעבודה הראשית להגעה ל )  חודש63( יום 1915אם נוסיף לכך 

 בעבודה המרכזית אמרנו 36בסעיף .  שנה21.21 יום שזה 7738שתחת דיאטה בלבד נוכל להגיע ל 
דל נובע מכך ששם עשינו את החישוב בעזרת טור ההב.  שנה20 חודש שזה כ 239.5שזה ימשך לפחות 

 יחידות בחודש הראשון 0.075 התבסס על חסם עליון שעמד על  PSAגיאומטרי לפיו הגידול החודשי ב
, לא פלא שהתוצאה שם  נמוכה יותר, ומכיון שעבדנו בעזרת חסמים)  שם35ראה סעיף (של החישובים 

  .מים והתוצאות יכולות להיות רק טובות יותרולאורך כל העבודה הראשית ציינו שמדובר בחס
  
  :P=200טיפול הורמונלי רצוף עד להגעה ל  .24

שהינו הסרטן שמולו אני , זה המיוצג בכחול, ניקח לדוגמה את הסרטן האלים ביותר מבין אלה שבדקנו
 בעקבות הפסקת PSA  נובע שאם נרצה להמנע מהעלייה המהירה של ה39מההסבר בסעיף  . מתמודד

 , לא עושה דבר יותר הואכאילוך בטיפול ההורמונלי על אף שנראה שעלינו להמשי, טיפול ההורמונליה
המשך הטיפול ההורמונלי מונע את התפרצות  הסרטן וניצולו את עודף כלי הדם על מנת להתגבר בטווח 

  :להלן מרכיבי החישוב. הקצר על מגבלות התזונה שמציבה לו הדיאטה
  
         p=8.04בעבודה הראשית  קבלנו שזמן הגעה תחת דיאטה בלבד ל)  4.1.2(חה  נוס35פ סעיף "ע. א

  . יום1915 או כ  חודשים63  לפחותיארך
 יום או 4031ארך י p=8.04הורמונלי ראשון עד חזרה ל הטפול ה משך במסמך הנוכחי 2-פ טבלה"ע .ב

  . חודשים132.6
  P=200היינו רואים שהיינו מגיעים ל ) גרף אחראו כל ( אם היינו ממשיכים על פני הגרף הכחול .ג

  . יום5823 יום כלומר תוספת של 9854לאחר 
  . שנה32.24 יום שהם כ 11769 נותן לנו ' עד ג' סיכום כל האמור בתת סעיפים א. ד
  

מאחר ולא נראה לי שאפשר , נדגיש שאל אף התוצאה המרשימה יש לי הסתייגות מעשית ממנה
     .בגלל תופעות הלוואי,  שנה בדציפות27 יום שזה 9854נלי בעצמה כזו במשך להמשיך בטיפול הורמו

  
 :P=200 עם דיאטה בלבד עד להגעה ל ךוהמש, הפסקתו לאחר הגעה לעמידות, טפול הורמונלי .34

 יום עד שהסרטן 4031ימשך עם דיאטה  בעבודה זו אמרנו שהטיפול ההורמונלי 29 בסעיף 2בטבלה 
בתקופה זו גדלו כלי הדם המזינים פי כמה .  ואז הוא מגיע לעמידות מלאה N(0)=p=8.04יחזור לגודל
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הינה אקספוננציאלית על פי קצב הצמיחה  ונביא בחשבון שצמיחת כלי הדם  R אם נסמן גודל זה ב,וכמה
 )47   (                             :נקבל היומי 

 מגודלם טרום הדיאטה והם מתאימים כעת לסרטן שהינו גדול =9.25Rכלומר כלי הדם צמחו כמעט פי 
  ) p=Rx8.04=74.34)   48 כלומר לסרטן שגודלו                                                                    Rפי 

 אם נפסיק את הטיפול ההורמונלי בשלב זה נהיה במצב שבו מגיעה אל הסרטן כמות מזון הגדולה פי 
ולכן הסרטן ימצא במצב שבשלב זה אין לו מגבלת מזון ,  מהכמות שהיתה טרום הטיפול ההורמונלי9.25

 ואנו נווכח בצמיחה מהירה ולכן הוא יחזור לצמוח בקצב המכסימלי שבדוגמה שלנו זה 
ו עד שתווצר מחדש מגבלת המזון והסרטן יאלץ לצמוח בקצב שמכתיבה ל, מאוד לפרק זמן מסויים

  .הדיאטה דהיינו בקצב של צמיחת כלי הדם המזינים אותו
  : אנו יודעים שהדיאטה שלנו מגבילה שני נושאים

 ולפי חישובים קודמים שלנו HETE-5הגבלת תזונה ישירה שמשפיעה בטווח המידי והיא שלילת ה .א
   1/3כמות זו ירדה לכ ) 93ראה סעיף (בעבודה המרכזית 

ך כתוצאה מכך שהדיאטה שלנו מקטינה את הצמיחה האנגיוגנית באופן הגבלת תזונה בטווח הארו. ב
  .)  בעבודה הראשית93   ראה סעיף ( של קצב הצמיחה המקורי1/54דרמטי לכדי 

ומכיוון שכמות המזון ,  מאשר המצב בתחילת הטפול ההורמונלי9.25מכיוון שהאספקה עכשיו היא פי 
 הכמות הרגילה שהגיעה אליו לפני 1/3 הייתה כ תחת הדיאטה לפני שהתחלנו בטיפול ההורמונלי

הרי המצב עכשיו הינו שכמות המזון המסופקת כרגע , ) )5( בסימוכין93ראה סעיף  (שהתחלתי בדיאטה
ולכן הוא יצמח על אף , כפי שהוא היה לפני הדיאטה,  מאשר הצורך שלו3.08=9.235/3לסרטן היא פי 

 ובמקרה שלי כאשר 3.08כסימלי שלו עד שהוא יגדל פי הדיאטה באופן חופשי לפי קצב ההתרבות המ
  :  ימים על פי החישוב הבאt הרי תוצאה זו  תתקבל תוך =0.029883מתקיים 

                                                                                                 )   49    (  
                                 

  )50   ( ולכן                      
  

בנקודה זו הסרטן נמצא בנקודת ,  יום38 תוך כ  p=24.64 ויגיע ל3.08כלומר הסרטן אצלי יגדל פי 
הרי בהתחשב בצמיחה האנגיוגנית בתקופה זו הוא יגיע , אם נדייק יותר) ( ה"נת(, תחילת ההרעבה

  ) . יום38זה יקרה לאחר  ו25.16לנקודת תחילת ההרעבה כאשר הוא יגיע ל 
ה צמיחתו מואטת עד " מרגע שהסרטן בנת))5( סימוכין 9ף ראה סעי(כפי שהוכחנו בעבודתנו המרכזית 

 מתחיל לצמוח בקצב הולך ופוחת עד שהוא נעצר 50%שהוא נעצר ואז הוא מפחית את האגרסיביות בכ 
משתווה לקצב צמיחת כלי הדם תרבות שוב ושוב מוריד אגרסיביות ותהליך זה נמשך עד אשר קצב הה

 .ניתוח תאורטי ותוצאות בפועל- ירידת האגרסיביות של הסרטן-עצמת הדיאטה -3פרק  ראה(המזינים 
  ) )5(סימוכין 

 כמות כלי הדם מתאימה בדיוק לגודל  למצב שבו כלומר,מרגע שהסרטן מגיע למצב שיווי המשקל
 הרי ,מכיוון שאין יותר עודף כלי דם מזיניםו הם צומחים בדיוק באותו קצב יומי  , הסרטן

 ונוכל להתחיל מחדש טיפול  בטסטוסטרון שוב יווצר לסרטן חוסר,אם נגביל את כמות הטסטוסטרון
  ).אותו טיפול הורמונלי כמו קודם ללא צורך בטיפול חזק יותר(הורמונלי 

ת היא שזה לא כל כך משנה האמ? כמה זמן ימשך התהליך שבו הסרטן יסגור בדיוק את הפערים 
נניח שתהליך סגירת הפערים יקח לסרטן שנתיים כלומר : י דוגמה" זאת ענראהואנו , לתוצאה הסופית

   כאשרR יום בהם כלי הדם צמחו פי 4761=4031+730מתחילת הטפול ההורמונלי עברו 
                                                                      )      51(  

  
  בבדיקה באמצעות התוכנית הגרפית מראה p=13.8433x8.04=111.3ואז גודלו של הסרטן יהיה 

 ולכן אם לאחר הטיפול ההורמונלי נמשיך  p=200  ל=111.3p ימים על מנת לטפס מ 1062שנדרשים כ 
רף לזה  יום ואם נצ5823 =4031+730+1062כ הזמן שיעבור יהיה  "אך ורק עם הדיאטה נקבל שסה

שזה   יום7738=19155823+ יום אנו מגיעים ל 1915 שזה עוד p=8 04. החודשים לצמיחה עד 63את 
ואנו .  עבור המקרה שבו אנו משתמשים בדיאטה בלבד39 לזמן המופיע בסעיף זהה , שנה21.21

דיאטה שאם לאחר שהסרטן הפך עמיד אנו ממשיכים עם האומרת , מקבלים את התוצאה המדהימה
 , CUNC שלנו דיאטת דיאטהה תחת ,כלומר   בלבדים כמו דיאטה את אותה אריכות הימזה נותן , בלבד

  ..אם אנו מפסיקים  אותו לאחר הגעה לעמידות, הטפול ההורמונלי לא תורם לאריכות הימים
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לעומת זאת אם אנו ממשיכים בטיפול ההורמונלי גם לאחר הגעה לעמידות אנו מקבלים תוצאה יותר 
 ניתן להראות שהתשובה הזו נכונה באופן כללי ולא חשוב תוך כמה .42כמחושב בסעיף , רבהטובה בה

  .זמן הסרטן סגר את הפער שבין גודלו ולבין גודל כלי הדם המזינים אותו
  
, 34כאמור בסעיף  ,P=3111. נניח שלאחר שהיינו מגיעים ל :' ד40טיפול על פי האמור בסעיף .44

 יום עד אשר טיפול זה היה מגיע לסופו 4031 אזי היו עוברים ,ל הורמונליהיינו מתחילים מחדש טיפו
 אם כאן לא היינו מפסיקים את הטיפול ההורמונלי הרי שמשך הזמן עד 111.3והיינו חוזרים שוב ל 
 יום 1062 הוא על פי החישוב שעשינו בסעיף הקודם והוא היה נמשך עוד  P=200שהסרטן היה עולה ל 

 יום טיפול הורמונלי 4031 פלוס 8.04 יום עד להגעה ל1915:  הבאהבלים את התוצאהכ היינו מק"וסה
שוב טיפול  P=111.3 יום המתנה עד שהסרטן ינצל את עודף כלי הדם ויעלה ל 730ראשון פלוס 
 יום של טיפול הורמונלי אחרי שהסרטן הפך 1062ועוד ,  יום עד שהסרטן הפך עמיד4031הורמונלי של 

אף על פי ששם ,  שנה32.24כלומר '  ד42 יום שזה זהה בדיוק לתוצאה שבסעיף 11769כ "סה, עמיד
ואנו רואים פה מין ,  ואילו פה עשינו שני טיפולים הורמונליים P=200 עד P=8.04עשינו טיפול רציף מ 

ד מאחר והמשכנו עם שני הטיפולים ע, סוג של טיפול לסירוגין שנותן את אותה התוצאה כמו טיפול רציף
  . הסוף

  
 אם נלך עם דיאטה בלבד הרי 41על פי סעיף  : ולאחר מכן טיפול הורמונליP=200 דיאטה עד  .54

אם במצב זה נתחיל טיפול הורמונלי הרי שטפול זה .  שנה21.21 יום שזה 7738 לאחר P=200שנגיע ל 
   יום 32.24ום או  י11769כ נקבל אריכות ימים של " וסה p=200 יום עד אשר נגיע בחזרה ל4031ימשך 

 אלא ששם התחלנו עם הטפול ההורמונלי והמשכנו איתו כל 42לתוצאה של סעיף תוצאה הזהה בדיוק 
 החודשים הראשונים עשינו טיפול הורמונלי במשך 63 כלומר פרט ל.)כמובן שהכל תאורטי(השנים 

ל משמעותי ביותר  יום שזה הבד4031 יום בעוד שבמקרה הנוכחי עשינו טיפול הורמונלי במשך 9854
  . בין שתי האופציות

  
המסקנה מכל החישובים שעשינו עד כה הינה שהתוצאה הטובה ביותר מושגת כאשר עושים את . 46

  .בסוף ולא בהתחלההטיפול ההורמונלי 
  

אפילו אם הייתי , נראה בברור שלא הייתי שורד שנה, 9אם נסתכל על הגרף הכחול בשרטוט . 47
 182 אחרי PSA=200 בבדיקה בתוכנית הגרפית החישוב מראה שהייתי מגיע ל ,מקבל טיפול הורמונלי

מרגע    .   עלינו לחשב את משך הצמיחה עד רמה זו p=8.04יום  ובהתחשב בכך שהגרף מתחיל מ
כ עד הנה  " סה,יום 112  תוךp=8.04 לפיכך הייתי מגיע ל  p=0.28שהתחלתי בחישובי היה הסמן בערך

 חודשים כתוצאה ממהקרנות אני מגיע 7 חודשים ובהתחשב ברווח של עוד כ 10מ  יום  שזה פחות 294
הבדל אדיר המראה את ) וללא ההקרנות ( שנה עם דיאטה23לעומת   שנה1.25שזה  חודש 15ל 

  .עוצמתה ועדיפותה של הדיאטה על  כל הטיפולים הקונוונציונליים יחד
  

  :להלן טבלה מרכזת של האופציות השונות. 48
  3-טבלה
  

משך   הטיפול  סידורי' מס
הטיפול 
  בימים

 משך
הטיפול 
  בשנים

מופיע בסעיף 
40  

   סעיף-בתת

 החישוב 
מופיע 
  בסעיף

  41  'א  21.21  7738  דיאטה בלבד  1
  42  'ב  32.24  11769  )דיאטה+הורמונלי (רצוף טיפול   2
 דיאטה+טיפול הורמונלי  3

  בסוףבלבד  דיאטה ,בהתחלה
  43  'ג  21.21  7738

פולים הורמונליים השני שני טי  4
 p=200משך עד נ

  44  'ד  32.24  11769

דיאטה בהתחלה והורמונלי עד   5
P=200  

  45  'ה  32.24  11769
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התשובה לכך ? נשאלת השאלה האם שתי התשובות המופיעות בטבלה הינן היחידות האפשריות. 49
 והדבר תלוי בהנחות נה ש32.24היא שישנן עוד הרבה תשובות אפשריות מהן אפילו גבוהות בהרבה מ 

  : ואתן דוגמה נוספת ,שלנו
,  בטיפול ההורמונלי כאן בלבד והייתי מתחיל P=1 אלא עד8.04נניח שלא הייתי עושה דיאטה בלבד עד 
  : השלבים היו כלהלןCUNCאזי בהנחה שאני כל הזמן תחת דיאטת 

  . יום4031  ימשך P=1טיפול הורמונלי עד לחזרה ל . א
 וינצל את עודף כלי הדם המזינים להתפתחות מהירהם עד שהסרטן יסגור פערים המתנה כשנתיי. ב

 לפיו 43 ונעשה את אותו סוג חישוב שבסעיף 43 ו 39 כמוסבר בסעיפים , על אף המשך הדיאטה,שלו
   ,) יום4761=4031+730 (במשך הטפול ההורמונלי והשנתיים הנוספות  Rפיכמות כלי הדם תוכפל 

  
                                                                      )      52( 

            מכפי שהוא היה לפני הטפול ההורמונלי והוא יגיע לכןRכתוצאה מכך הסרטן יגדל בתקופה זו פי 
   P=13.84ל 
   P=13.84 יום עד להגעה בחזרה לעמידות ו ל4031פה נתחיל שוב טיפול הורמונלי שימשך . ג
 שוב נעשה הפסקה בטיפול למשך שנתיים עד שהסרטן יסגור פערים ובסוף תקופה זו הוא שוב יוכפל .ד

  . P=192 ויגיע בערך ל13.84פי 
ונמשיך הלאה בטיפול עוד   p=192 יום עד חזרה ל4031שוב נתחיל טיפול הורמונלי שימשך . ה

    P=200 עד שנגיע ל וחציכחודשיים
 שנים וזאת 37.3שהם כ  יום 4031+730+4031+7304031++77=03136 סיכום האמור פה הינו . ו

 וללא האופציה של טיפול קו שני שיכול להתבצע  P=1ללא הבאה בחשבון את פרק הזמן עד להגעה ל 
  . שנה ויותר40כך שניתן להגיע לאריכות ימים אפילו של , שבסעיף זה' לאחר שלב ה

   
   ?ים הללולמה הסיבה להבד.50

ואנו יכולים להגיע לתוצאות , שהינה שרירותית ביותר P=200סוף הטיפול בנקודה הבחירה של . א
  .גבוהות בהרבה

  הייתה שרירותית 8.04כפי שאמרנו הבחירה של : נקודת ההתחלה לבחירת הטיפול ההורמונלי. ב
כאשר היה ברור לנו לאורך כל העבודה הבסיסית שאנו , ובאה לתת לנו בסיס לחישובי אריכות ימים

  .בצעים חישובים של חסמים תחתונים לאריכות הימים והתוצאות יכולות להיות רק יותר טובותמ
 ומסימים אותה  p=1אם נעשה חישוב כמה זמן היה נמשכת דיאטה שהיינו מתחילים בה כאשר . ג

  )53   (:                                 ה הבאה א את המשוונקבל  p=200כאשר 

  )54  (                                                                        והפתרון הינו    
כ נקבל שאריכות " יום וסה4031 שזה p=200נוסיף לכך טיפול הורמונלי אחד בסוף עד שנחזור חזרה ל

כלומר גם במקרה '  ו49 שזה זהה לתוצאה שבסעיף  שנים37.3 יום שזה 13630הימים היתה נמשכת 
  הורמונליים בסופו של דבר התוספת לאריכות הימים הייתה כשל טיפול הורמונלי אחד  טיפולים 3נו שעשי

  . בתנאי שנעשה בסוף התקופה
  
 7738 שנים לבין התוצאה 26.3שהינה ) 54(בין התוצאה שבנוסחה נשאלת השאלה מדוע יש הבדל . ד

הסיבה ?  במצב של דיאטה בלבד גם הוא  כחישוב שנעשה41 שמופיעה בסעיף   שנה21.21יום שזה 
על בסיס חסמים  בעבודה הבסיסית  חודש אליה הגענו63התחשבנו בתוצאה של . 39הינה שבסעיף 

שגם הן לא סוף , ושהיו לרעת החישובים בעוד שכאן עשינו חישוב מדויק וקבלנו תוצאות טובות בהרבה
   .p=1כי לא הבאנו בחשבון את הצמיחה עד , הדרך

   
שבעזרת הדיאטה יש באפשרותנו לעשות כמה טיפולים אנו ראינו : ושא זה נאמרלסיכום נ .51

 ערכה המכסימלי הוא כמו , ביחד עם דיאטה וטיפולים הורמונליים,אולם אריכות הימים, הורמונליים 
. עד שהסרטן הופך עמידעם דיאטה אריכות הימים ללא דיאטה ועוד מישכו של טיפול הורמונלי אחד 

  .עשה טיפול הורמונלי בסוף הדרךוזאת בתנאי שנ
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  .כום הרעיונות והממצאים בדבר עמידות הסרטן כנגד שלילת האנדרוגןיס
  

  : עיקר הרעיונות והממצאים שבעבודה זו הינם.52
  
לסרטן העמיד לשלילת האנדרוגן  מסרטן המגיב של הסרטןהמעבר המחקר שלנו מוכיח שתופעת  .א

אם , והיא תוצאה בלתי נמנעת שלה ,נית'יוג'הצמיחה האנגי "עכנגד שלילת האנדרוגן מוסברת לחלוטין 
  .ואין שום צורך בשינויים גנטיים על מנת להסביר תופעה זו ,נרצה להכיר בכך או לא

מה שאנו טוענים הינו שאם יש , נדגיש שאיננו טוענים שאין סרטנים שהינם עמידים כנגד שלילת אנדרוגן
 הרי הפיכתו לעמיד כנגד השלילה אינה נובעת משינוי גנטי ,סרטן ששלילת האנדרוגן משפיעה עליו

   .    במהלך הטיפול אלא נובעת מהצמיחה האנגיוגנית של כלי הדם המזינים את הסרטן
  
הרגע שבו הופך הסרטן לעמיד איננו תוצאה סטטיסטית אלא תוצאה דטרמיניסטית של חישוב על פי . ב

ביות של הסרטן ושל עצמת הורדת רמת הטסטוסטרון  נוסחה והוא פונקציה ישירה של דרגת האגרסי
  .  )30( כמוכח בנוסחה  י הטפול ההורמונלי"בגוף ע
באשר כל ,  חודשים עד לפיתוח עמידות24אין שום משמעות לנתון האומר שבממוצע עוברים , לפיכך

  .אחד יכול לחשב לעצמו  בצורה מדויקת למדי מתי יקרה הארוע הזה
  
 כנגד  במלואולעמיד ניתן להאריך את זמן הפיכת הסרטן, CUNCדיאטת , תחנובעזרת הדיאטה שפי .ג

ניתן להאריך זאת , למשל בעזרת האבירטרון,  ובטפול של קו שני שנה11עד יותר מ שלילת האנדרוגן 
אנו מתכוונים לפרק הזמן העובר עד  עמיד במלואו לבמושג של זמן הפיכת הסרטן.  בעוד מספר שנים
 של ל מנת לדעת את מספר השנים המדויקע. מתו שלפני תחילת הטפול ההורמונלישהסרטן חוזר לר

על  התרופה של הטיפול החדש עלינו לדעת את מידת השפעת, הטפול ההורמונלי של הקו השני תרומת 
  .הורדת הטסטוסטרון לעומת הטיפול הקודם

 הטסטוסטרון  כמותד אתשהיה מורי,  הראנו שטפול הורמונלי של קו שני26בדוגמא שהבאנו בסעיף 
 4היה ניתן להאריך את חיי המטופל בעוד כ ,  בטפול הראשוני%89 לעומת כ %95בהמסופק לסרטן 

  .שנים נוספות
  
יכול להגיע לאריכות ,  האלים ביותרהורמונלי המודל שלנו מוכיח שתחת הדיאטה שלנו גם חולה סרטן .ד

   .ימים כמו של סרטן שהינו פחות אלים בעשרות מונים
  
כולל עבור הסרטן  , שנה ויותר23לאריכות ימים של  בעזרת הדיאטה והטיפול ההורמונלי ניתן להגיע .ה

מכל , שקיימת בידנו היום היכולת למנוע מוות מסרטןמשמעות הדבר הינה . האלים היותר
 ולהציל ,)בתנאי שאינם מתחילים בדיאטה כאשר כבר מאוחר מידי(, החולים בסרטן הורמונלי

   . גם ללא טיפול הורמונלי של קו שניהאמור לעיל נכון. ושי מיליוני אנשים כל שנהללא ק
  
כולל בתקופת בסעיף הקודם עלינו לשמור על הדיאטה בקפדנות מוזכר  על מנת להגיע להישג ה.ו

 הארכת משך הפיכת הסרטן ,כי כפי שהוכחנו,  PSAולא ללכת שולל אחר ירידת ה, הטיפול ההורמונלי
  .לת בגלל הדיאטה ובזכותהלעמיד פוע

  
המודל שלנו מוכיח שעל אף שסרטן הנמצא תחת טיפול הורמונלי הגיע למינימום והתחיל לצמוח . ז

הטפול ההורמונלי עדיין משפיע עליו ומאיט את צמיחתו עד הרגע שבו הסרטן חזר לגודל המקורי , מחדש
 לאחר שהסרטן הגיע למצב .במצב זה אנו אומרים שהסרטן הפך לעמיד במלואו, טרום הדיאטה

הדיון במקרה בו אנו עושים . בתנאי שאינך עושה דיאטה, ין להמשיך יותר בטיפול ההורמונליההתחלתי א
  .והינו שונה מאשר המקרה ללא דיאטה,  ואילך37מופיע בסעיף , דיאטה

כאשר , להארכת החייםהטיפול ההורמונלי המכסימלית של  התרומהשהמסקנה הברורה מכך הינה 
  .הינה משך הזמן עד שהסרטן הופך להיות עמיד, החולה לא עושה דיאטה

התרומה ,  עושה את הטיפול ההורמונליהוא  במהלך המחלהתאורטית לא משנה מתי, ובמקרה זה
  .לאריכות הימים תהיה אותו דבר
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ביחס למועד מתי לבצע את הטיפול יש להביא בחשבון גם שיקולים  נוספים  כגון מניעת התפתחות 
שיקול כזה יביא , גרורות בשלבים מוקדמים עד אשר אולי תחול התפתחות משמעותית בטיפול בסרטן

בנוסף החזקת הסמן ברמות נמוכות שומרת על מורל גבוה של , לטיפול הורמונלי בשלבים מוקדמים
  .החולה

  .ירים שיקול אחר המביא להחלטה על טיפול הורמונלי מאוחר יותר הינו הרצון לקיים חיי מין סד
  
אין הבדל בתוצאות  CUNC שכשאר איננו נמצאים תחת משטר של דיאטת  המודל המתמטי מוכיח.ח

בתנאי שהטפול נמשך בשני המקרים עד  ,מבחינת תוחלת החיים בין טיפול אינטרמיטנטי וטיפול רציף
, פני הסוףבמידה ואנו מפסיקים את הטיפול ההורמונלי ל.  לחלוטיןכלומר עד שהסרטן הופך עמיד, סופו

  .אזי יש יתרון לטיפול הרציף מבחינת אריכות הימים
תוצאה זו תומכת .  יש יתרון ברור לטפול לסרוגין מבחינת תופעות הלוואי הנילוות לטיפולבכל מקרה 

  .במודל שלנו בהיותה מתאימה במלואה לתוצאות הניסויים בשטח
 זה הוא הוכח אך ורק לגבי חולה ובשלב, הנושא הזה לא נבדק על ידינו תחת משטר הדיאטה שלנו

  .  שאיננו תחת משטר הדיאטה
  
ולבצע טיפול הורמונלי   ממצב העמידות של הסרטן הראנו שבעזרת הדיאטה ניתן להשיג שחרור .ט

. אולם בסופו של דבר התרומה לאריכות הימים הינה כמישכו של טיפול הורמונלי אחד בלבד שני ושלישי
הארכת ניכרת של החיים : כה ניכרת ביותר של החיים בגלל שני מרכיביםהיתרון של הדיאטה הינו האר

  .ללא טיפול הורמונלי פלוס הארכה ניכרת של משכו של הטיפול ההורמונלי
  
מושגת כאשר הטיפול ההורמונלי הוא מלא , התרומה המלאה של הטיפול ההורמונלי תחת הדיאטה.י

  .והוא נעשה  בתקופה האחרונה של חיי המטופל
וצמיחת ,  והדיאטה פועלת במלואהבלבדמסיים את חייו כאשר הוא תחת משטר דיאטה המטופל אם 

אזי תרומת הטיפול ההורמונלי לאריכות  , )74 ו 73',  ב71 סעיפים )5(ראה (בשיווי משקל הינה הסרטן 
  .ולא חשוב כמה טיפולם הורמונליים עשינו בדרך) אפס (0הימים היא 

  
געה לעמידות ולפני הגעת הסרטן למצב שיווי משקל אומרת שהחולה היה כל סיום חיים לאחר ה. יא

ולכן תרומת הטיפול ההורמונלי תהיה איפהשהו , עדיין תחת שאריות של תוצאות הטיפול ההורמונלי
 יום אם הטיפול 5429 יום או 4031בדוגמה שלנו ( לבין התוצאה המכסימלית ) אפס (0בין באמצע 

   )29 עד 25ראה סעיפים ,  הטיפול של קו שניההורמונלי הוא בעוצמה של
    

 קיימת סינרגטיות גבוהה ביותר בין הדיאטה לבין הטיפול ההורמונלי וככל שהסרטן אגרסיבי יותר כך .יב
ללא דיאטה וכולל הקרנות , אריכות הימים המחושבת, במקרה שלי. התרומה הסינרגטית גבוהה יותר

 21.21אריכות הימים המחושבת עם דיאטה בלבד ). 47ראה סעיף ( שנה 1.25הינה כ , וטיפול הורמונלי
+ בעוד שטיפול משולב הורמונלי ,  שנים22.5סכום שתי השיטות נותן פחות מ, )41ראה סעיף (שנה 

  .  שנים10כלומר תרומה סינרגטית של כמעט ) 45 ו 42,44ראה סעיפים ( שנה 32.24דיאטה נותן לנו 
  
  

  .דיאטה וה האגרסיביות,קצב הדעיכה
  

  לאורך כל העבודה הרי ככל שהסרטן אגרסיבי יותר קצב הדעיכה שלו גבוה יותרכפי שראינו  .53
 ועד          6-משרטוט החל  והדבר בולט לעיין בכל השרטוטים,והדבר נכון ללא דיאטה ועם דיאטה

   .12 -שרטוט
  

 הרופאים , יום24 כל  PSA ה ועומדת על הכפלת,כאשר אני טוען שהאגרסיביות של מחלתי היא נוראית
שהרי זה בלתי אפשרי שאהיה כל כך הרבה שנים עם רמות , מתיחסים לכך בגחוך ובחוסר אמון מוחלט

PSA  וכמובן הם חושבים שאין לי שום מושג איך מודדים אגרסיביות של סרטן כל כך נמוכות.  
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 שטות מוחלטת  כאלייחס לכךבמקום לנסות ולהבין את מה שאני אומר ביחס לדיאטה הם מעדיפים להת
מוכיחים את דברי , לפני שגבשתי את הדיאטה ולפני שהתחלתי בה, נתוני העבר .של מי שאינו מבין דבר

  .הדיאטה מוכיחים זאתבמהלך וגם הנתונים ש, בצורה חד משמעית
  

 לצמוח בצורה פראית ואפגע בבריאותי רק על מנת PSAכמובן שאני לא אפסיק את הדיאטה ואתן ל
  . הקיימים  בעבודה זואחד מיני כמה,  22לכוד יואני נמצא פה במ. הוכיח כל פעם מחדש את טענותיל
   

אזי אני יודע גם שניתן , אני יודע באמצעות המתמטיקה הרבה דברים שהרופאים לא יודעיםש כיוןמ
 עיון  SAPי מדידת מהירות ירידת ה " אלא גם ע PSAי מדידת עלית ה"לבדוק את האגרסיביות לא רק ע

שמבטא את אגרסיביות הסרטן  מראה לנו שהפרמטר  שצורתה )  8(בנוסחה 
ככל שהתאים . משתתף בנוסחת הדעיכה וברור שקצב הדעיכה תלוי בקצב התחלקות תאי הסרטן

 טסטוסטרון המונע את יותר תאי סרטן מתים ביחידת זמן מחוסר, ר יותרי מהחלקים בקצבמת
ידות והחישובים של הנתונים שלי ניתן לראות בעבודתי הראשית את תוצאות המד. האפופטוזיס

  :הנוסחה המופיעה שם היא  3-בשרטוטוהתוצאות מוצגות בנוסחת גרף הדעיכה המופיעה 
                                                                      )x029883 F(x)=0.869285+7.1242465xe(-0.)      55(  

  .קצב הדעיכה וזהו גם קצב הצמיחה כאשר איננו מפריעים לסרטן לצמוחהינו   =0.029883כלומר 
  )56  (כלומר נוסחת הצמיחה הינה                                                              

   . t=0 ברגע PSA זה ה N0 וt ברגע PSA זה הN(t)כאשר 
  : מתוך המשוואה הבאהtן את עצמו עלינו לפתור את על מנת לדעת תוך כמה זמן מכפיל הסרט

                                                                                                      )57           (  
  

  )58  (        מקבלים                                              בשני הצדדים  N0ולאחר צמצום ב 

  )59     (:                                                       נפתור זאת ונקבל
אבל כמובן . לטענותי מימים ימימהבהתאמה מלאה    יום23.2 -הוא כאצלי  PSA כלומר זמן הכפלת ה

  .הרופאים לא מוכנים שיבלבלו אותם עם עובדות וחישובים
  

 המוכיחות את רמת האגרסיביות הנוראית של  PSAמהירות ביותר בירידות להלן טבלה המציגה . 54
  :מחלתי

  4-טבלה
  

  מספר
  סידורי

תאריך 
התחלת 
  הטיפול

  תאריך המדידה
  הבאה

PSA  
בתחילת 

  הטפול 

PSA  
במדידה 

  הבאה

מספר 
ימים שבין 

 המדידות

הטיפול סוג 
  ההורמונלי

              
1  28.12.2008  14.01.2009  0.28   0.01     18  Q-P  
2  25.04.2010  17.05.2010  0.47  0.02     23  Q-P  
3  06.03.2011  06.04.2011  0.32  0.09     31  Casodex+Q-P  
4  24.01.2013  24.02.2013  0.27  0.00     31  Q-P  
5  29.09.2013  17.10.2010  0.43  0.02     18       Q-P  
  
 אולם אינני יודע באיזה DESא  החומר הפעיל המופיע בפנים הוולהערכתי, Q-P = Quercetin Plus. א

  .מינון
  
  .לקראת ההקרנות וזאת  Q-P  ליום בצרוף Casodex mg50 לקחתי 3 בשורה .ב
  
   תוך פרק זמן קצר ביותר של פחות מחודש ימים PSA בכל המיקרים אנו רואים ירידה חזקה ביותר ב.ג

  .והה ביותרכל מי שעיניו בראשו יכול להבין שמספרים כאלה מייצגים אגרסיביות גב
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 ממסך את תוצאות       Q-P שה70 עד 57 למען הדיוק אציין שהראתי בעבודתי העיקרית בסעיפים .ד
 50%בלפחות ב אולם בכל המקרים התוצאות האמיתיות היו נמוכות , ולא אכנס לכך כאןPSAה 

  . קטן מחודש PSADTהמהתוצאה שלפני תחילת הטפול וזאת תוך חודש או פחות דבר המוכיח ש
  
 בחודש אלא אם כן הוא מכפיל את 50%להבהרת האמור לעיל אדגיש שלא ייתכן שהסרטן יצטמק ב. ה

 הרי שתאי ,0כי גם אם נניח שהטפול ההורמונלי יוריד את הטסטוסטרון ל , עצמו תוך פחות מחודש
ש תוך חוד 50% כלומר אם הסרטן ירד לפחות מ, הסרטן שימותו יהיו רק אלה שנחלקו באותו החודש

 דבר המצביע על זמן הכפלה של פחות , בתוך החודש מהתאים שלו נחלקו50%פרושו שלמעלה מ 
 .מחודש

  
אני מדגיש את האמור פה על מנת להוכיח פעם נוספת שגם סרטן אלים ביותר ניתן לעכב לזמן .  55

 לראות מי שהסרטן שלו פחות אלים עשוי: אולם יש גם סיבה נוספת. ארוך מאוד בעזרת הדיאטה שלנו
 שהדעיכה שלו איננה חדה כמו שלי ואולי להתאכזב ולחשוב שהחומר לא עובד ,בזמן השימוש בחומר

ועליו לנהוג בהתאם . אולם אין זה כך והדבר נובע מכך שהאגרסיביות של מחלתו נמוכה יותר. עבורו
דיאטה אינני למי שאיננו רוצה לנקוט ב. עד חזרה  לרמה ההתחלתית ,לשיקולים המתמטיים שהצבנו פה

    .לשום ניסיםיכול למנוע זאת ממנו אך שלא יצפה 
  
  
  
  
  

   מקורות– 1נספח 
  
  

 5אפשר לעיין ברשימת המקורות הארוכה של העבודה המרכזית  שהקישור שלה מופיע בסעיף . 1
  .ברשימת המקורות שכאןש
  
      .רופות הסברים על הטפולים ההורמונליים למיניהם כולל טפול לסרוגין וכולל סוגי ת.2

        -cancer-prostate/detailedguide/prostatecancer/cancer/org.cancer.www://http
therapy-hormone-treating  

 
  .רמונלי לסרוגין נחות לעומת טפול רציףמאמר הטוען שטפול הו .3
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Androgen Deprivation Therapy: Progress in Understanding Mechanisms of   .4 
Resistance and Optimizing Androgen Depletion 
William P. Harris, MD ; Elahe A. Mostaghel, MD, PhD ; Peter S. Nelson, MD ; Bruce 
Montgomery, MD 
http://www.medscape.org/viewarticle/587948 
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   Graph                                                              /dk.padowan.www://httpהתוכנה הגרפית  .  8
  
9                                                 .27B#//8950192013/jcr/journals/com.ndawihi.www://http 
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