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  :ותהער
  
  חפש מילה זו בשמות , על תוותר, מוצא פה אם הגעת הנה בעזרת מילת חיפוש שאינך .1

   ובוודאות תמצא ,שבשורת התפריט השונים  המופיעים תחת הנושאים,המאמרים השונים    
  .מילה זו בשמו של אחד המאמרים    

  

    ,חבל שתפסידו עדכונים .הרישום בצד ימין למעלה או בשמאל למעלה :הרשמו לאתר .2
 .ומאמרים חשובים ביותר שיכולים להציל את חייכם    
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                          מבוא
  
כי הבחירה של . אבל הפעם יותר מתמיד, כרגיל התלבטתי ביחס לשם של המאמר .1

 של תרומת הדיאטה לאריכות ימיו של לא מיצגת את הפוטנציאל המלא"  שנה20" המספר 
בחרתי . באיזה שלב של המחלה מתחיל החולה בדיאטהוהיא מותנית חזק מאד , החולה

 .וניתן כמעט תמיד להשגה, מספר ריאלי ביותר,  מאחר וזהו מספר מספיק ארוך20במספר 
אטת ניתן להשיג בעזרת די ש אריכות הימיםלחשב אתכיצד ניתן , פשוט למדי , הסבריש פה
  יש בעבודה זוגם הרי ,לא יתכנו חישובים ללא קצת מתמטיקהמכיוון ש. CUNC-שוקה

ימשיך הלאה ש, אותחיתקל בקשיים בהבנת הנוסמי ש .של כיתה יא אך ברמה ,מתמטיקה
   .מאחר שהמסקנות חשובות לפחות כמו הנוסחאות

  : המאמר רצוי לקרוא את שני המאמרים הקלים הבאיםלהבנת
  
   2013 גרסה עממית דצמבר –מודל מצומצם להתפתחות הסרטן תחת אילוצי תזונה .א
  עממית גרסה - CUNC-ותהליך יצירת דיאטת) W-6( ,חומצה ארכידונית, נסיס'יוג'אנג .ב
  

נפוצים ה  ההורמונלייםסרטניםה כאשר,  טפול הורמונלי עלכותבלעיתים קרובות אני . 2
 על תרומת  ידוןכן מאמר זהל, כאלה רוב הסרטנים אינם .הם סרטן השד וסרטן הערמונית

את הסרטנים חלקתי לשני  .עבור כל סוגי הסרטן ,ללא שום טיפול נוסף ,הדיאטה נטו
 . וכל השאררמונית הסרטנים שהדיאטה משפיעה עליהם בדיוק כמו על סרטן הע:סוגים

 ,מבחינת השפעת הדיאטה, הדומים לסרטן הערמוניתסרטנים הרשימה כנראה לא מלאה של 
 והיא כוללת את והמודל המתמטי תקפים לכל סוגי הסרטן  CUNC דיאטתנמצאת במאמר 

סרטן ושלפוחית השתן , הוושט, המעי הגס, הלבלב, השד, ערמונית: הבאיםהסרטנים 
  הראנוAצה לגבי הקבו. B ואילו את שאר הסרטנים נסמן ב A ב ן קבוצה זו נסמ.הקיבה

המוזכר בקישור שב הדומים במלואם למחקר ,  על כל אחד מהםו שנעשים מחקרמיםשקיי
 HETE שקיים תוצר יםמרא Aהמחקרים לגבי הקבוצה . שנעשה על סרטן הערמוניתב .2

 גופנו . התא הסרטני שללצמיחתוחיוני  המהווה חומר , של החומצה הארכידונית,כלשהו
הגבלת  , לכן. לחומצה הארכידונית הלא רצויה6- מסוג אומגהיודע להמיר כל חומצת שומן

העומדת לרשות ,  של חומר זה,כמות המידיתה את , באופן משמעותי, מקטינה6-האומגה
  .של כלי הדם המזינים את הסרטן את הצמיחה  בכולםוכמובן גם מעכבת ,הסרטן
- ר שהגבלת האומגהלאמרק  ולכן לגביהם נוכל , לא מצאנו מחקרים דומיםBקבוצה הלגבי 

אך לא נוכל לדעת אם אכן ,  מאיטה את קצב הצמיחה של כלי הדם המזינים את הסרטן6
סביר . את חומר הגלם הנדרש ליצירת תאי סרטן נוספיםגם  , באופן ישיר ומידי,היא מקטינה

אנו  אולם ,B תהיה יותר גדולה מאשר תרומתה לקבוצה Aשתרומתה של הדיאטה לקבוצה 
ה על ל מעל ומעבר למה שמישהו מע ועולה,יוצאת דופןתרומתה  Bבי קבוצה נראה שגם לג

  .דעתו
  

  מטרות המאמר
  
 שיאפשרו לנו לחשב את תרומת הדיאטה ,לבנות כלים מתמטיים: מטרה ראשונה .3

ושל הפרוגנוזה הרפואית , כפונקציה של רמת האגרסיביות, לאריכות הימים של החולה
נוי בקצב  לשי,אריכות הימים הצפויהשל  וח רגישותנית בעזרת כלים אלה נעשה .שלו

כמו כן נלמד להשתמש בכלים המתמטיים על מנת  .מהדיאטההנובע נית 'יוג'הצמיחה האנג
  .להעריך את הנזק שיגרם לנו כתוצאה מעכוב בהתחלת הדיאטה

  
הדיאטה שלנו  ש ,ובמיוחד לאלה שמצבם קשה סרטןלהוכיח לכל חולי ה: מטרה שניה.4

   .אפילו אם הם ורופאיהם חושבים אחרת ,להאריך משמעותית את חייהם להם מאפשרת 
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 ,חיוני להתחיל בדיאטה שלנו מוקדם ככל האפשרשלהסביר ולהוכיח  :המטרה השלישית .5
   . שנות חיים ולפעמים אף יותר3 עלול החולה להפסיד , בלבדבחודש אחד חוריבגלל א כי
  

  מימצאים-מסקנות העבודה
  
  : ממצאים מהעבודהלהלן כמה. 6
  
מכפיל את עצמו ש , מאודאגרסיביחולה בסרטן  ה )2ההגדרה בסעיף  (A חולה מקבוצה .א

  שנה19ל  הגיעיוכל ל ,יפולטלא ל חודשי חיים 10 והפרוגנוזה של הרופא היתה ,כל חודש
       יוכל להגיעBל מקבוצה "חולה כנ .אם הוא יקפיד על הדיאטה,  ללא טיפול ואף יותר

   .בלבד  CUNC-דיאטת שוקה בעזרת וזאת ללא טיפול  יותר ואףשנה 41ל 
  
הפרוגנוזה ו  ,יום 23.4 שזמן הכפלתו כל, חולה בסרטן אגרסיבי מאוד הA חולה מקבוצה .ב

 11בעזרת הדיאטה שלנו יוכל לחיות   , חודשי חיים אם לא עושים טיפול7של הרופא היתה 
 כלי הדם צמיחתהשנתי של   הקצב שמניחיםר  כאשהתוצאה הזו מתקבלת .שנה ללא טיפול

חולה  . אצליצאתי ממה שמכפול  שזה כמעט, בשנה42.58% הינו את הסרטןהמזינים 
   . ללא שום טפול נוסף, שנים8לחיות למעלה מ   עם אותם נתונים בדיוק יוכלBמקבוצה 

  
ודשי  ח34כ  יפסיד  חודש יותר מאוחרדיאטהבשיתחיל ' אכאמור ב Aמקבוצה חולה .ג

   .דבר המדגים את חשיבות התחלת הדיאטה מהר ככל האפשר.  שנים3 לומר קרוב לכ, חיים
   

הדיאטה לא יכולה לעזור שו חושב שמצבו נואשהחולה שברור , לאור הדוגמאות שלעיל .7
הפסד  , שיכולה לעלות לו בהפסד של הרבה מאוד שנות חיים טעות פאטאליתעושה  ,לו

    . שנה20 שיכול להגיע גם למעלה מ
  

  התפתחות הסרטן  על  הדיאטה שלנוהשפעתיוגנזה והאנגתפקיד תאור קצר של 
  
אינם  ו,)נסיס'יוג'אנג(אני מניח שחלק גדול מאוד של החולים לא שמעו על האנגיוגנזה . 8

נושא זה מוזכר לעיתים קרובות .  בהתפתחות הסרטןהמכריע העל תפקידיודעים דבר 
 להבנת  יש חשיבות ראשונה במעלה,אפילו בצורה שטחית , ולהכרת הנושא,בעבודותי

מי שלא  אני מפנה את הרי, מחדשהכל מאחר ואינני יכול להסביר כל פעם  .המחקר הנוכחי
ותהליך , )W-6(חומצה ארכידונית , נסיס'יוג' אנג:  המופיע באתרי,ימכיר נושא זה למאמר

 התהליכים ארוכי ומסביר בצורה עממית אתזהו מאמר לא ארוך  .CUNCיצירת דיאטת 
מדוע וכיצד מצליחה הדיאטה שלנו לעכב כל כך בהצלחה את ו הטווח בהתפתחות הסרטן

 אולם ,פועד סולפחות פעם אחת אותו חיוני שכל קורא רציני יקרא  .התפתחות הסרטן
 . הסעיפים הראשונים שבו9קריאת נו המינימום הנדרש הי

  

 של כלי דם  והסתעפותנסיס הוא תהליך צמיחה'יוג' שהאנג,בתמצית שבתמצית אציין .9
שגידול סרטני אינו יכול   וצוותו הוכיחוב" מארהיהודה פולקמןר "ד. מתוך כלי דם קיימים
 לו יספקו לעברו ושיצמחויח לגייס כלי דם  אם הוא איננו מצל,קטנטןלצמוח מעבר לגודל 

דת של כלי  ולכן הוא זקוק לצמיחה מתמ,ככל שהסרטן גדל כך הוא נזקק ליותר מזון .מזון
   . דם שיזרימו לו מזון זה

  .אותם הוא תופס ורותם לצרכיו,  צמיחה של כלי דם אלהיםמעוררהלסרטן יש אמצעים 
   

 חומר גלם הדרוש לבנית התא , באופן מידי,טן מהסרשהדיאטה שלנו מונעתאנו הראנו . 10
והמודל המתמטי תקפים לכל סוגי  CUNC דיאטת  ראה.A סרטןקבוצת ההסרטני של 
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 ,עכבת אספקת חומרים הדרושים להעברת המסרים בגוףקטינה וממהדיאטה גם   .הסרטן
  .של כל סוגי הסרטן  נית'יוג'שמציתים ומאתחלים את תהליך הצמיחה האנג

  :ישוריםשפיעה על תהליך התפתחות הסרטן בשני ממכתוצאה מכך הדיאטה 
  
י "המזון שנצרכה עכמות  ירדה ,מיד עם התחלת הדיאטהש, מהנתונים שלי התברר .א

   .A ת הסרטןקבוצעבור נתון זה טוב אך ורק  .2/3לצורך צמיחתו בכ  הסרטן
  .שינויים בנתון זה נדון בהמשך המאמרל, בדיקת רגישות התוצאותעל 

  
    יום ל3%את הסרטן מכ ם המזינים  את קצב גידול כלי הדבטווח הזמן הארוך הורדתי. ב
העליה  . הקודם היומי של הקצב1/54כלומר ירידה לכ  ,יום ל0.0552% לכ ) לחודש147%כ (

  B וAזה טוב עבור שתי הקבוצות  נתון . לחודש1.67%החודשית בקצב החדש הינה בערך 
   .ולכן ההשפעה ארוכת הטווח על צמצום המזון לסרטן דומה בשתי הקבוצות

   .שינויים בנתון זה נדון בהמשך המאמרבדיקת רגישות התוצאות ל על
  

קצב התחלקות הסרטן הרבה יותר גבוה מקצב שבו  מצב יוצרתעצירת עלית המזון . 11
  ,והוא מקטין בהדרגה את האגרסיביותמאיט את צמיחתו הסרטן , לכן. ייצור המזון עבורו

מודל מצומצם  ראה .זינים אותועד אשר קצב התחלקותו זהה לקצב גידול כלי הדם המ
שבה  ,זמןה תנקודל .2013 גרסה עממית דצמבר –להתפתחות הסרטן תחת אילוצי תזונה 

 אנו קוראים ,לקצב גדול כלי הדם המזינים את הסרטן בין קצב חלוקת התאים נוצר השוויון
נקודת שיווי המשקל יכול ל העובר עד שהסרטן מגיע משך הזמן .נקודת שיווי המשקל

 וכדאי לזכור את בהמשך הדיוניםנקודת שיווי המשקל אנו מזכירים את  .להמשך כמה שנים
   .הגדרתה

  
 ובדיקות הרגישות ,הנחות העומדות בבסיס החישוביםהבסיסיות והעובדות ה

    לשינויים בנתונים 
  

       , הדרוש לבניית התא הסרטני, את כמות המזון הישירניתן להוריד, על פי הנחותי .12
י כל חולי " ניתן להשגה עוכן שזה, היתה לו לפני תחילת הדיאטה מהכמות ש1/3לכ 

 1/3  כהמספר הזה של. יתכן הבדל קל בין אדם לאדםכאשר  , אליה אני משתייךAהקבוצה 
כ "ומדובר בסה, לא תלוי כלל בגנטיקה שלי לעומת זאת של האחריםאך הוא , הושג על ידי

 אני משוכנע שכל אחד יכול . הדיאטהעל שינוי כמותי של סוג מזון מסוים לפני ואחרי
 פשוט לא , ומי שמתרחק מאוד ממספר זה,בסטיות קלות פה ושם, לאותה התוצאהלהגיע 

יש דבר שאיננו יכולים נציין ש .אבל זה תלוי בו וברצונו בלבד, נשמע להוראות הדיאטה
ת שונה  ושיכולה להיו שקלטנו לפני הדיאטה6- כמות האומגהו וז, הדיאטהבזמןלשלוט בו 

למשל ,  יתכנו מיקרים שבהם לא נוכל להגיע לאותו הישג, מכיוון שכך.מאדם לאדם
.  אצל אותו חולה היתה נמוכה מאוד עוד לפני הדיאטה6שבהם צריכת האומגה במיקרים 

 עם , שמירב האנשים, סביר להניח,מאחר ולפני הדיאטה היתה התזונה שלי רגילה לחלוטין
. ם יקפידו על הדיאטהא , יקבלו תוצאות דומות לשלי,רניתהתזונה הרגילה בחברה המוד
? ואיך זה ישפיע על תוצאות החישובים של האדם הבודד? עד כמה יהיו התוצאות דומות

לעיתים קרובות ?  יודע  את המספר הזהלא אם הוא ,ואיך הוא יוכל להגיע לידי החלטה
לשינויים בערכו של  צאותניתוח רגישות של התועל בסיס , אנו יכולים להגיע להחלטות

שיטה זו מבוססת על ניתוח שבו אנו בוחרים .  שאיננו בטוחים לחלוטין בגודלוהפרמטר
אם גם עבור החמרה  . משפיע על התוצאותזהערכים שונים לפרמטר הנבחן ורואים כיצד 

 הרי שאנו יכולים ,מאוד לרעה של הפרמטרים אנו מראים שיפור משמעותי באריכות הימים
  אצלנו שאנו יודעים שגם אם מאיזושהי סיבה הנתון הזהמפני, ט בחיוב על הדיאטהלהחלי

 במקרה . עדיין מצבנו ישתפר מאוד,יהיה שונה מהנתון הבסיסי ואפילו שונה מהותית
 כמות המזון את  כלל  שאמר שהדיאטה לא הורידה,עשינו ניתוח רגישות קיצוני ,הנוכחי

 ,2שהוגדרה בסעיף , Bו שהונחה לגבי הקבוצה  הנחה ז.הנדרשת ליצירת התא הסרטני
שפור המצדיק , הראתה שגם במקרה כזה עדיין יש שפור משמעותי ביותר באריכות הימים
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שבו אין שפור בכלל , נבהיר שמקרה כזה. בהחלט וללא היסוס החלטה לאמץ את הדיאטה
 שמשתמשת  היא הקבוצהA מאחר והקבוצה ,Aאיננו מתקבל על הדעת בקבוצה , בנתון הזה

יותר מכך סביר שאצל חלק ניכר . בתוצרי החומצה הארכידונית לבנית התא הסרטני
מאחר וחלק ניכר ביניהם הינו בעל משקל , מהחולים התוצאה יכולה להיות רק יותר טובה

 1.7וגובהי כ    קילו73שקלתי כ  (,ם בכללא ,היתר שהיה לי יתר העולה בהרבה על משקל
ולכן סביר ,  השומנים שלהם טרום הדיאטה היתה גם גבוהה משלי ולכן סביר שצריכת)מטר

  .שיוכלו להשיג תוצאה טובה משלי
מאחר שלא היה , לא ערכתי בדיקת רגישות לגבי נתון זה מעבר לשתי הבדיקות הקיצוניות

  . וצאות מצוינותתגם במקרה הקיצוני ביותר האפשרי קבלנו  ש,לאור העובדה ,צורך בכך
  

של קצב  1/54ירידה ל האומר שיש ',  ב10 המצוטט בסעיף ן נתו גם על האנו מתבססים .13

 22.3%חודש או כ ב 1.692%כ ירידה ל, של כלי הדם המזינים את הסרטןהגידול המקורי
מכיון שמדובר , איננו צריכים להיות מוטרדים בגלל גודל המדגםגם במקרה זה  .שנהב

אמנם יתכנו . שה גם לבעלי החוליותבתופעה ביולוגית המשותפת לכל בני האדם ולמע
אך שום ניסוי שיתן תשובה ממוצעת כלשהי , הבדלים בתפקודים פיזיולוגיים בין בני האדם

 והוא אפילו  מאחר ומצבו שונה מהממוצע,לא יועיל לאדם הספציפי הרוצה לדון על מצבו
ישות רחבת עשינו בדיקת רג, שא זהונבכדי לחסוך בטענות מיותרות לגבי  .לא יודע בכמה

 מאשר 3צמיחה מהירה כפי (מסתבר שגם בנתון הגרוע ביותר שבחרתי . טווח לפרמטר הזה

  ב נסמןשל קצב צמיחת כלי הדם  את הפרמטר .היו התוצאות טובות להפליא, )אצלי

דבר זה  עבור הערכים ונבצע ניתוח רגישות לפרמטר זה 
משמעות המספרים הללו הינה .  לחישובי אריכות הימים שאעשה גבוהיםיקנה שולי בטחון

    לשנה בהתאמה%60.1 ו %42.58, %26.82, 22.36 %של גידול 
 תהיינה גרועות יותר ,במירב המיקרים ,ות שנקבל בחישובינותוצאהנדגיש שלהערכתנו 

הן יינ ב,הנחות שהינן גרועות ממה שמצאתי אצלי פה שהנחנובגלל  ,מציאותהמאשר 
קצב חלוקת התאים ת כלי הדם שווה ל צמיח שלהמקורי קצב ברור שה.גרועות בהרבה

 נין'יוג'ניים כמו האנג'יוג'י הפרשה של חומרים אנג"עהצמיחה מאותחלת ידוע ש .המקורית
הפרשת ש סביר  הריאנגיוגנזה מהירה יותר נדרשת ככל שהסרטן אלים יותרומכיוון ש
 בהאטת ,מאחר וההישג שהגעתי אליו. גבוהה יותר  גם היא תהיהניים'יוג'האנג החומרים

  ברמה שלא פגשתי כמוה, נעשה כאשר הסרטן הינו אגרסיבי ביותר,קצב צמיחת כלי הדם
 יוכל להגיע , נמוכה יותר של מחלתוהאגרסיביותשמי שהרי שניתן להניח , אצל אחרים

לא הובא דבר זה . וקנית בטווח הזמן הרח'יוג'לרמה עוד יותר נמוכה של צמיחה אנג
  .והוא מקנה שולי בטחון נוספים לתוצאה שנציג, בחשבון

  
   UNCC-תחת דיאטת שוקה, נוסחת גידול הסרטן

  

  :היא הדיאטה המופיעה במחקר CUNC-דיאטת שוקה.14
 . עממית גרסה CUNC -ותהליך יצירת דיאטת ) W-6( ,רכידוניתחומצה א, נסיס'יוג'אנג

  .ל"בקבוצת סעיפים זו נתאר את התפתחות הסרטן תחת אילוצי התזונה של הדיאטה הנ

 נקבל  את אחוז הגדול 100 כשבר שאם נכפילו ב מופיע ( ,את אגרסיביות הסרטן ב נסמן 

את זמן הכפלת הסרטן  ב ו, מיםביאת זמן הכפלת הסרטן  ב  נסמן,) של הסרטןהיומי

 )1(      או   30x לפי ההגדרה קיים יום הרי 30בהנחה שיש בחודש  . בחודשים
  . סרטנים מתפתחים אקספוננציאלית, ללא אילוצי תזונה,דוע  שבתנאים רגיליםי

          מתקיים ולכן2 הסרטן גדל פי    שכעבור הזמן ,מההגדרה של זמן הכפלת הסרטן נובע

                                                                                             )1.1(  
   של בשני האגפיםN(0)נצמצם ב   .t=0 הוא גודל הסרטן ברגע N(0)כאשר 

   )2(                                    ונוציא לוגריתמוס ונקבל )1.1( נוסחה 
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  .ימיםבהסרטן  תובין זמן הכפל  את הקשר הישיר בין האגרסיביות זו נותנתנוסחה 

  )3(  בצורה אחרת ירשם הקשר  גם כך                                          
   .2 הוא הלוגריתם הטבעי של המספר  Ln(2)כאשר

   ונסמן גודל זה ,  כפונקציה של זמן ההכפלה שלוחודשנבדוק פי כמה יוכפל הסרטן במשך 

 על פי נוסחה בהסתמך על נוסחת הגידול האקספוננציאלית של הסרטן והצבה של  . Rב 

 )4(    נקבל)1( על פי נוסחה ושל ) 3(

  )5(                                        כאשר מתקיים Rכלומר במשך חודש הסרטן גדל פי 

  , את הזמן העובר מיצגtמאחר ש  . הוא זמן הכפלת הסרטן בחודשים נזכיר ש
את הערך ) 4( הצבנו בנוסחה ,) יום30(ואנו רצינו למצוא פי כמה גדל הסרטן בחודש אחד

t=30. אך בדרך המתמטית חסכתי בדיבורים, האמת שאפשר היה להגיע לנוסחה זו ישירות.   

 של היומי קצב הגידול ויהיה  ,ביום תחילת הדיאטהאת גודלו של הסרטן  N ב נסמן

 מתוך נוסחה את נציב   . XNב באותו היום לכן הסרטן גדל , לת הדיאטההסרטן בתחי

 )5.1(          ברגע תחילת הדיאטה הוא יומיההגידול קצב ונקבל ש) 3(
 . לחודש2%הגידול החודשי של כלי הדם המזינים הינו פחות מלאחר שהתחלנו בדיאטה 

 בקרובהיא הכמות החודשית ו כמעט ולא גדלה מיום ליום )5.1(שבנוסחה לכן הכמות 

   נקבלqmב החודשית כמות  להקרוב נסמן את .  יום30הכפלה של זה ב 

                                                  )5.2(  
גידול  להקרוב לכן 1/3יורדת ל  כמות המזון הישיר ,על פי הדוגמה שלי ,בנוסף לזה

  : הינו a ב שנסמנו, ברגע שלאחר תחילת הדיאטה ,החודשי

                                                                                )6(  
עלינו להביא בחשבון , לכן. איננו קבוע וקרוב בלבד הינו , כפי שציינו,חודשיגידול הה

זה  ומכיון שקצב ,)13 הוגדר בסעיף  (,לחודש )+1(פי בשכמות המזון החודשית גדלה 
 לכן בחודש הראשון נגדיל .באמצע החודש נוכל להתיחס אליו כאילו הוא קורה , קטןהוא

 ונוצר לנו טור ,לחודש) +1(בפי   נכפילולךי ומפה ואבחצי הגידול החודשי aאת 
לכן  ,)N=1 ( שווה יחידת מרקר אחתN שגודלו של הסרטן לנוחיות הדיון נגיד .גיאומטרי

   ,ונוצר לנו טור גיאומטרי עולה שסיכומו. N נוכל לוותר בנוסחה על הגודל 

   )7(       

  .זה מספר החודשים שאנו עושים את הדיאטה) m+1(זה סכום הטור ו Sm כאשר 

  )8  (                              :  ל היא" נוסחת הסכום הנ

  .חודשים) m+1(משך ב מבטא את גידולו של המרקר ההסכום הז
  

 ,לווהרופא אומר שנשארו  ,)שאינו עושה דיאטה( ,וגנוזה לחולהנניח שהרופא קובע פר .15

הסרטן יכפיל שהמשמעות של הקביעה הזו הינה .  חודשי חייםn עוד ,)ללא טיפול רפואי(

לכן על פי .  חודשים כי זמן ההכפלה שלו הוא כל , פעמים n/במשך זמן זה את עצמו 

 ל תחזיתו של הרופא החולה יחיה כל עוד הוא לא מגיע
n/2 מכיון .יחידות מרקר 

עבור נוכל לחשב כמה זמן י) 8(קדמות הסרטן תחת משטר הדיאטה הינה על פי נוסחה שהת

 ל עד שהסרטן יעלה
n/2 1(כלומר הוא יצמח ב , יחידות מרקר - 

n/2 (לכן אנו , יחידות מרקר  
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  )9(                     מקבלים                        

 שזה אורך m+1את ) 9(ידועים לנו הרי שנוכל לפתור מתוך   ו n, ונים אם נניח שהנת
  .החיים הצפוי לחולה הנוהג לפי הדיאטה שלנו

                                                                        )10(  

  )11(                                                           מכאן נקבל

  )12(                                        ולבסוף הפתרון            
  

   במקרים קשים ביותר, של הדיאטה לאריכות הימיםהעצומהתרומה לדוגמאות 
  

 להלן טבלה המביאה דוגמאות למיקרים שונים המדגימה את עוצמתה האדירה של .16
   )12(נתונים המתאימים בנוסחה י הצבת ה"התוצאות חושבו ע" CUNC-דיאטת שוקה"
  

 Aעבור קבוצת הסרטן ,  בלבדאריכות הימים עם דיאטה :1-טבלה
  .וקצב הצמיחה האנגיוגנית, האגרסיביות , כפונקציה של הפרוגנוזה

  
 קצב הצמיחה של

כלי הדם המזינים את 
 בתקופת הסרטן

   הדיאטה

)m+1(= אריכות
הימים שתושג עם 

  לבד בדיאטה 

' מס
  שורה

=האגרסיביות  
זמן הכפלת 

הסרטן 
  )חודשים(

  ללא דיאטה

  
פי כמה גדל 
  הסרטן בשנה

  )ללא דיאטה(

    n            
זית הרופא תח

לאריכות 
הימים  

 צמיחה % )חודשים(
לחודש 

 צמיחה %
לשנה 

  בשנים  בחודשים

  'ז  'ו  'ה  'ד  'ג  'ב  'א  

1  1  4096  10  1.69  22.36  261.35  21.78  
2  1  4096  10  2.00  26.82  226.50  18.87  
3  1  4096  10  3.00  42.58  165.16  13.76  
4  1  4096  10  4.00  60.10  131.64  10.97  
5  1  4096  9  2.00  26.82  192.01  16.00  
6  1  4096  8  2.00  26.82  158.03  13.17  
7  0.77  49608  7  1.66  22.36  208.32  17.36  
8  0.77  49608  7  2.00  26.82  182.25  15.19  
9  0.77  49608  7  3.00  42.58  135.34  11.28  

10  0.77  49608  7  4.00  60.10  109.09  9.09  
11  2  64  20  2.00  26.82  261.21  21.77  
12  2  64  10  2.00  26.82  93.06  7.76  
13  2  64  18  2.00  26.82  226.45  18.87  
14  3  16  25  2.00  26.82  223.56  18.63  
15  1  4096  12  2.00  26.82  295.96  24.66  
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  : על הטבלההסבריםלהלן מספר . 17
  
  .בטבלה מדברת בעד עצמה' עמודה א .א
  
       בצורה קצת אין תפקיד בחישובים והיא באה אך ורק על מנת להבהיר ' לעמודה ב. ב

כאשר מסתכלים על  . מוחשית את המשמעות של רמת האגרסיביות שאנו בודקיםיותר
 סרטן .אך אין זו טעות , כטעות49,608ר  המספרוב האנשים יראו את 7-10עמודה זו בשורות 
  49,608=215.5983 פעמים בשנה ולכן 15.5983=365/23.4 ימים מוכפל 23.4שמכפיל עצמו כל 

  
אין תפקיד בחישובים והיא באה על מנת לתת המחשה לקצב הצמיחה של           'עמודה הל. ג

  . בתקופת הדיאטה , את הסרטןכלי הדם המזינים

           .100מחולק ב  'הוא המספר שמופיע בעמודה דש, שברכ )12(סחה בנומופיע   .ד
   0.04 נרשם בנוסחה כ 4% ,וכדוגמא  האחוזים מבוטאים בשבר עשרוני,כלומר

  
  כלומר אנו   בטבלה מהוות ניתוח רגישות של אריכות הימים לפרמטר 4 עד 1שורות . ה

        ב צמיחת כלי הדם המזינים את אם קצ, אצל אדם מסויים, מה תהיה התוצאהבודקים 
.         לשנה 3 או כמעט פי , או כמעט כפול, יותר לשנה20%לי או כ אצהסרטן תהיה כמו 

כאשר ההבדל בין שתי הבדיקות היא רמת האגרסיביות  7-10אותו דבר אמור לגבי השורות 
  .של הסרטן

  

  )12(  בנוסחה n ו    היא התוצאה של הצבת הנתונים המתאימים' ועמודה. ו
  
 המייצג את  n: במסגרת עבודה זו אני משתמש לצורך הנתוח המתמטי במשתנים הבאים. ז

, )אילו לא היה עושה טיפולים רפואיים(, התחזית לאורך החיים הצפוי לחולה בחודשים

 המייצג את קצב הגידול החודשי של כלי  המיצג את זמן הכפלת הסרטן בחודשים וב ב
? צפוי שהקורא ישאל את עצמו איך אני יכול להשיג נתונים אלה. מזינים את הסרטןהדם ה

  . או לא יכול/ ובדרך כלל התשובה תהיה שהוא לא יודע ו
 ?תקפות המודל והמסקנותונשאלת השאלה האם אי ידיעת הפרמטרים משפיעה על 

עילות אנו הראנו את י: והסיבה היא כלהלן!! משמעית לא-היא חדוהתשובה על כך 
הם ערכים בדקנו אותם  הערכים ש.י שימוש בערכים שונים של הפרמטרים"הדיאטה ע

הם מיצגים .  והן בקשר לערכים של nהן בקשר לפרוגנוזה , ואפילו קשים ביותרמעשיים 
 העובדה שהחולה אינו יודע את הערכים הספציפיים .הנחה על מצב קשה בו נתון החולה

 ולא את תרומת הדיאטה שאנו , לא את המודל,ת מצבו לא א,אצלו לא משנה כהוא זה

 במיוחד , שבחרנו ו nאף אחד לא יוכל לטעון דבר כנגד הערכים של . משתמשים בה
 ואנו הראנו , אך הם מצבים מציאותיים,שבחרנו נתונים המיצגים מצבים קשים מאוד

ורים לעיתים מצבים קשים כאלה ק. שהדיאטה מאריכה מאוד גם חיי חולה הנמצא במצב זה
 הם היו במצב אותו בדקנו של חייהםאנשים מתים מסרטן ולכן בפרק זמן מסוים . קרובות

 אינה משנה כלל , או לא אמר לך,אם הרופא אמר לך שיש לך עוד שנה לחיות. בעבודה זו
ידיעת . כ מביא לידיעתך הערכה על מצב רפואי מסוים"הוא בסה, את מצבך הרפואי

בדיוק כמו , ננה יכולה להשפיע כהוא זה על יעילות הדיאטההאינפורמציה הזאת אי
  .שידיעת הגובה שלך איננה יכולה להשפיע על יעילות הדיאטה

לגביו קיימנו דיון , הפרמטר היחידי המשפיע באמת על תקפותו של המודל הינו הפרמטר 
וא יודע ה,  אצלו של הפרמטר הזהגם אם האדם לא יודע בדיוק את גודלו .13נפרד בסעיף 

 , להגדלת בטחוננו בתוצאות.טוב מאוד באיזה סביבה הוא ימצא אם הוא יקפיד על הדיאטה
 3עשינו בדיקה פרמטרית על נתון זה בטווח רחב ומצאנו שגם עבור פרמטר הגרוע כמעט פי 

  .מאשר אצלי קבלנו תוצאות יוצאות מן הכלל טובות
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מדברות  7-10 במיוחד שורות ,יריםלמישהו כבלתי סבהמספרים יכולים להראות חלק מ .ח
 פרוגנוזה הועם מספרים כאלה אולי , תוך שנה50,000על הכפלת הסרטן פי קרוב ל 

נושא זה הובא על ידי .  באשר האדם ימות קודם, בלתי אפשרית בכללשהשתמשנו בה
במקרה . ומסתבר שזהו מצב ריאלי חודשים 7 הפחתתי את הפרוגנוזה ל  ולכן גםבחשבון

 ולכן  פעמים9.09=7/0.77 חודשים ללא דיאטה 7במשך מכפיל את עצמו היה  דולשלי הגי
2גדל פי הסרטן 

9.09
ולכן אם נכפיל   =0.3p מצבי בעת תחילת הדיאטה היה בסביבות.  545=

אציין  . שאנחנו עדיין חיים אתוPSAשזה  ,=163p היה עומד על  PSA נקבל שה545זאת פי 
  .4000מ יש עדויות על ערכים הגבוהים ש
  
ה של כלי וגם עם קצב צמיח, שגם עם אגרסיביות גבוהה ביותר בטבלה מראה 10שורה . ט

.  מאשר הפרוגנוזה16פי כמעט אריכות הימים המושגת הינה ,  מאשר אצלי3 הגדול פי הדם
 יםעל ממצאי מחקרגם מבוססת ה, על אופציה כל כך הגיונית נראה לי שחבל לוותר

הבאים לידי ביטוי בקצב הגדילה של כלי הדם  ,ן גבוהיםועל מקדמי בטחו, קודמים
   .שהכנסנו לנוסחה

  
 למעט , נראה שהפרמטרים בשני המקרים זהים5 לעומת שורה 2 אם נבחן את שורה .י

 חודש ורק אז  עודמצב זה יקרה אם החולה ימתין,  חודשים9הינה ש 5הפרוגנוזה שבשורה 
 קטנה , 5של החולה שבשורה , מתחילת הדיאטה, אריכות ימיואנו רואים ש. יתחיל בדיאטה

תחיל בדיאטה חודש יותר מאוחר הרי שסך הכל האולם בהתחשב שהוא ,  חודשים34.5 ב
 34  שלירידה נוספת  בדקנו אחור של עוד חודש וקבלנו 6בשורה  . חודשים33.5הוא הפסיד 

  33יד נטו עוד  הרי שהוא הפס,דיאטה באחורב ובהתחשב בחודש הנוסף שהוא התחיל ,חודש
האדם , בגלל אחור של חודשיים בלבד בהתחלת הדיאטה כ" אנו רואים שסה.י חייםודשח

ובדות אלה מדגישות את החשיבות של התחלת הדיאטה מה ע.  שנות חיים5.5מפסיד כ 
ואנו נבנה מודל המראה את , כמובן שלא? האם תמיד הההפסד הוא כזה .שיותר מוקדם

תוצאה של חודש פיגור בהתחלת הדיאטה כיכות הימים ההפסד הפוטנציאלי של אר
  .של אגרסיביות הסרטן ציהקכפונ

  
  כלומר, הוא חודשיים הסרטן שלו שזמן ההכפלה של, מטפלות בחולה11-12שורות . יא

  הסרטןאנו יכולים לצפות שאם. פחות אלים משני המקרים האחרים שנבחנוהסרטן הזה 
כמו ,  חודשים10  שהפרוגנוזה שלו תהיהות עדהחולה יוכל להמתין לפח ,פחות אלים

 ,במצב כזה .לא כךזה ש בעזרת המתמטיקה רתברמ . ואז להתחיל בדיאטה 1-4בשורות 
אני תמיד מנסה להסביר את  ,כאשר יש הבדל בין האינטואיציה שלנו לבין המתמטיקה

' ודה ג עמ12בשורה  .שמבהירות לנו מדוע האינטואיציה מטעה אותנו במילים המתמטיקה
2 =64אנו רואים שהסרטן מכפיל את עצמו פי 

6
 חודשים הוא מכפיל את 10 ולכן ב,  בשנה 

, למעט רמת האגרסיביות 12 שהינה מתאימה לשורה 2אם נשווה זאת לשורה ,  32עצמו פי 
משמעות הדבר שבעת תחילת הדיאטה .  חודשים10 ב 1024שם הסרטן מכפיל את עצמו פי 

) 6( שבנוסחה  aולכן גודלו של  2מאשר הסרטן שב  32=1024/32 פי  גדול12  שבןהיה הסרט
 ולכן אריכות , הרבה יותר מהר מסתכם  ולכן גם הטור הגאומטרי,32גם הוא גדול פי 
  .הימים יותר קצרה

  
 נדרש ,בסרטן פחות אלים שחולה :דבר הו מראה את אות13 בהשוואה לשורה 14שורה  .יב

 ,מהפרוגנוזה של הסרטן האלים ה שלו הרבה יותר ארוכהדיאטה כאשר הפרוגנוזבלהתחיל 
 האגרסיביות שלש ,שלא יחשוב חולה .על מנת להגיע לאותן תוצאות מבחינת אריכות ימים

לא  . חודשים10הוא יכול להמתין עד אשר הפרוגנוזה תהיה שנה או ש, מחלתו יותר נמוכה
במיוחד שהסרטן  .ד בדיאטהרצוי לו להתחיל מיו .עליו להתחיל הרבה יותר מוקדם, ולא

וכאשר הדבר יוודע לו מצבו עלול ,  את האגרסיביות בצורה ניכרת במשך הזמןיכול להגדיל
 אינטואיציה יכולה להטעות אותנו 14 ל 2 או 13 ל 2 בהשוואה בין השורה  .להיות לא קל

בן ו כמוז . מאשר חולה בסרטן פחות אלים, שעדיף להיות חולה בסרטן אלים, ולאמר,שוב
 2זה שבשורה , נסתכל על שני הסרטנים: הענין פשוט ביותר? אז איך נסביר זאת, לא נכון

 תהאלים יגיע לנקודאזי הסרטן , נניח ששניהן התחילו באותו הזמן. 14מול זה שבשורה 
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כמה שנים לפני שהחולה בסרטן הפחות אלים יגיע לנקודה שבה ,  חודשים10הפרוגנוזה של 
 4 אפשר לקרוא שוב ושוב את ,ולא, אני מקווה שהנקודה ברורה. דשים חו25הפרוגנוזה שלו 

         .השורות האחרונות
  

 של שורה מסוימת כנראה תהיה ה במובן הזה שהתוצא,התוצאות המוצגות הנם חסמים. יג
. כנראה יותר קטנים) 7(מפני שאיברי הטור הגאומטרי שבנוסחה , במציאות יותר טובה

בעבודה המופיעה תחת . ת התפתחות הסרטן תחת אילוצי תזונההסיבה לכך נעוצה בצור
 2013 גרסה עממית דצמבר –מודל מצומצם להתפתחות הסרטן תחת אילוצי תזונה הקשור 

 אנו מראים שהסרטן עולה עד לאסימפטוטה אופקית ושם הוא מוריד אגרסיביות לסביבות 
 ושוב העליה דועכת עד ,ושוב עולה עליה מכסימלית, מהאגרסיביות הקודמת 50%

לאסימפטוטה ובכל התקרבות כזו הוא  הסרטן מתקדם מאסימפטוטה , כלומר.לאסימפטוטה
כרגע . תופעה זו נמשכת עד שהסרטן מגיע למצב שיווי משקל. מאיט את מהירות התקדמותו

 ויש לי סיבות להאמין 77% לכ העליה החודשית אצלי קטנה ,PSA בדיקות 6על סמך ,
  .שבבדיקות הבאות זה יהיה אף יותר נמוך

  
לעומת מצב רגיל , ללא טיפול רפואייאטה הטבלה מראה בברור את תרומתה של הד .18

השוואה ללא טיפול  עשיתי למהניתן כמובן לשאול . וללא טיפול רפואיללא דיאטה 
אין שום צורך להתלבט הרבה בעניין זה ? למה לא לעשות השוואה עם טפול רפואי? רפואי

ק מעט ברור שרמפני ש, אי האפשריוולהתחיל לחקור מה יכולה להיות תרומת הטיפול הרפ
להתקרב  זוכים ,אינם עושים דיאטה דומהש , עם אגרסיביות כזאת גבוהה,מאוד חולים

 ,חוץ מזה .כל הטפול הרפואי האפשריאפילו שהם מקבלים את ,  שבטבלהאריכות הימיםל
למשל בעת , תקופות קצרותב למעט אולי ,ניתן לקבל כל טיפול רפואי יחד עם הדיאטה הזו

 על אלמנטים מסוימים שסביב הדיאטה והכוונה , לפרק זמן קצר, נצטרך לוותרןבה, ניתוח
 ההאמת הינה שחול . האספירין או הסלקוקסיבדוגמת, למדללי הדם ומעכבי האנגיוגנזה

שהטיפול הסטנדרטי של ניתוח והקרנות נכשל ו ,אגרסיבי מאודשהינו  ,הורמונליסרטן ב
את . טיפול הורמונלי מלא גם אם יקבל ,הזו הרבה זמן ללא הדיאטה ה לא יחי,ואצל

      . חקר ביצועים CUNC -ונלי עם דיאטתטפול הורמההוכחה לכך פרסמתי במאמר 
 סרטן ברמת אגרסיביות של זמן הכפלה של , שללא דיאטה,רואיםל " במאמר הנ6-שרטוטמ

 ותרומת הטיפול ההורמונלי , יום37כבר אחרי כ  הורמונליה יום הופך לעמיד לטיפול 23.2
,  קצת יותר חזק אם הייתי עושה טיפול הורמונלי עם חומר שמשפיע. יום74.44כולו כ 

 ללא טיפול , חודשים7 לכן חולה כזה שהפרוגנוזה שלו היא , יום15הייתי זוכה אולי לעוד 
בעוד שאם הוא עושה דיאטה  , חודשים בלבד10 כ  מלאיחיה עם טפול הורמונלי, הורמונלי

את תקופת וגם להאריך  שנה 17 בלבד הוא יכול להגיע לאריכות ימים של למעלה מ
  . שנה11 יום שזה 4031 יום ל 74.44דות מלאה מ ההפיכה לעמי

, שהם יכולים לעשותהרפואי טיפול להתלבט ביחס לכלומר חולי סרטן אלים לא צריכים 
 .כ יהיה להם מספיק זמן לברר ולשקול מה לעשות" ואח,חיל בדיאטה מידתאלא צריכים לה

 הם ,רפואיל ההטיפו בעזרת ,מצליחים להאריך את חייהם במקצתחלק מהחולים גם אם 
 את מי שעושה. הטיפולים הרפואייםמתופעות הלוואי של בדרך כלל סובלים קשות 

  .יחסוך מעצמו את רובו של הסבל הזה, הדיאטה המתאימה
  

   )שהדיאטה פועלת עליהם רק בטווח הארוךסרטנים  ( קבוצה העבור חישוב 
  

אמרתי שהסרטן   ,והמודל המתמטי תקפים לכל סוגי הסרטן CUNC דיאטת ,במאמר. 19
נסיס 'יוג'פעולת האנגמפני ש, לפחות בטווח הארוךוהדבר נכון  פועל על כל הסרטנים
: הבאנו רשימה של מחקרים לגבי הסרטנים הבאים באותה עבודה .  פועלת על כל הסרטנים

 ,וסרטן הקיבה, שלפוחית השתן, הוושט, הגס-המעי, הלבלב, הריאות ,השד, ערמונית
קבוצה זו וכל מנו אנו סי .התואמים לחלוטין למחקר עליו הסתמכנו לגבי סרטן הערמונית

 שאיננו יודעים לגביהם את ,את שאר הסרטנים ואילו  כקבוצה סרטן אחר שמתאים

שתוצרי של סרטנים היא קבוצה   קבוצהה כלומר. כקבוצה  סימנו ,קיומה של עובדה זו
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או לפחות לא , של החומצה הארכידונית אינם משמשים חומר בניין עבורם השונים HETEה 
 התשובה לכך ?םרמה תהיה הנוסחה עבוו ,ורה לסרטנים אלה בטווח הארוך מה ק.הוכח כך

 מכיוון שהחומצה .14 נלך בעקבות ההסבר בסעיף ולהבנתה בקלות ,מאוד פשוטה
 הרי אף על פי שהורדנו על ,Bהארכידונית אינה משמשת חומר בניין לתאי הסרטן מקבוצה 

 Bרדה זו לא משפיעה על קבוצה  הרי שהוA של חומר הבניה של קבוצה 2/3ידי הדיאטה 
   ולכן היא תהיה3איננו יכולים לחלק ב ) 6(ולכן בנוסחה 

                                                                                               )13(  
ם  אלא שבמקו )12( סופית תהיה כמו  בנוסחה ומפה נמשיך בפתוח כרגיל ולכן התוצאה ה

 )14(                                    ונקבל  0.693 נרשום 0.231
  )41( על פי נוסחה  אותו למעט החישוב שנעשה1-טבלהלונבנה כעת טבלה חדשה הזהה 

   )12(נוסחה על פי במקום 
  

 Bעבור קבוצת הסרטן , אריכות הימים עם דיאטה בלבד :2-טבלה 
  וקצב הצמיחה האנגיוגנית , האגרסיביות, כפונקציה של הפרוגנוזה

  
בזמן , קצב הצמיחה

של כלי הדם , הדיאטה
  המזינים את הסרטן 

)m+1(= אריכות
הימים שתושג עם 

  לבד ביאטה ד

' מס
  שורה

=האגרסיביות  
זמן הכפלת 

הסרטן 
  )חודשים(

  ללא דיאטה

  
פי כמה גדל 
  הסרטן בשנה

  )ללא דיאטה(

n                
 תחזית הרופא

לאריכות 
הימים  

 )חודשים(
 צמיחה %

לחודש 
 צמיחה %

לשנה 
  בשנים  בחודשים

  'ז  'ו  'ה  'ד  'ג  'ב  'א  

1  1  4096  10  1.69  22.36  196.25  16.35  
2  1  4096  10  2.00  26.82  172.14  14.35  
3  1  4096  10  3.00  42.58  128.50  10.71  
4  1  4096  10  4.00  60.10  104.41  8.70  
5  1  4096  9  2.00  26.82  139.21  11.60  
6  1  4096  8  2.00  26.82  106.78  8.90  
7  0.77  49608  7  1.66  22.36  145.37  12.11  
8  0.77  49608  7  2.00  26.82  129.43  10.79  
9  0.77  49608  7  3.00  42.58  99.39  8.28  

10  0.77  49608  7  4.00  60.10  81.78  6.82  
11  2  64  10  2.00  26.82  51.48  4.29  
12  2  64  20  2.00  26.82  206.30  17.19  
13  2  64  18  2.00  26.82  172.10  14.34  
14  3  16  30  2.00  26.82  226.49  18.87  
15  1  4096  12  2.00  26.82  240.91  20.08  


אף על פי שהתוצאות עבורם  ,ואנו רואים את התרומה העצומה גם לסרטנים מהקבוצה 

ת אותן התוצאות כמו  א בקבוצה להשיגולכן על מנת  פחות טובות מאלה של קבוצה 

. יותר מוקדם בדיאטה  צריך להתחילקבוצה ב
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   . כתוצאה מהקדמת הדיאטה בחודש,לחיי החולה השולית תוספת לחישוב המודל מתמטי
 

ונסמן גודל ,  כפונקציה של זמן ההכפלה שלוחודשנבדוק פי כמה יוכפל הסרטן במשך . 20

  )15(                                                    מצאנו ש )  5( נוסחה 14בסעיף   . Rזה ב 

קצב  ל  הסרטן מתאים את האגרסיביות שלו,הרי במשך השנים, 11הסברנו שבסעיף על פי 

   ל  יורדת האגרסיביותארוךבטווח הלכן . ם את הסרטןיכלי הדם המזינהגידול של 
  יקח לאדם)t (ב כעת כמה זמן נחש . כלומר בנקודת שיווי המשקל מתקיים, לחודש

   .  המשקלכאשר הוא הגיע למצב שיווי R פי שעושה דיאטה לעלות

 )16(                                     עלינו לפתור את המשוואהעל מנת למצוא זאת 

 )17(                                                                             או    

  )18(                                                                                      ו  א

, אך עשינו עליו בדיקה פרמטרית רחבה כאשר חישבנו את אריכות הימים,  אנו יודעיםאת 

   ={0.0169, 0.02, 0.03}וגם פה נבדוק את התוצאות עבור 
 , ללא דיאטה אחדחודשים במקום חודשt  , של דיאטה במצב, נמשכתRמכיון שהעליה פי 

   . חודשים (t-1)יהיהכתוצאה מאחור בחודש בהתחלת הדיאטה הרי ההפסד באריכות הימים 
   נקבל Tאם נסמן את ההפסד בחודשים ב 

                                                                                   )19(  
  :ה זו בגרףנציג תוצא
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גרף זה הינו עבור חולה שמצליח :  האדום נקח לדוגמא את הגרף ?איך לקרוא את הגרף הזה
אם .  בחודש2% ל ם את הסרטןי צמיחת כלי הדם המזינלהוריד את קצבבעזרת הדיאטה 

 כלומר,  הינה שהסרטן מכפיל את עצמו כל חודש לפני הדיאטההאגרסיביות של מחלתו

=1 ,לה קו אנכי מ אזי אם נע=1נחתוך את הגרף האדום  ב T=33.66  שזה תואם לחלוטין 
  ' י. 17את התוצאות שקבלנו בסעיף 

 2- ואם נסתכל על טבלהB וסרטן מקבוצה Aבחישובים הללו אין הבדל בין סרטן מקבוצה 
  .  חודשים33ההבדל הוא כ גם שם  נראה ש5- ו2ונשווה בין השורות 

  

נית 'יוג'כלומר עבור מצב שבו הצמיחה האנג עבור  חישוביםנציג בטבלה .21
  . שזה יותר גרוע ממה שאני השגתי  בחודש2% מצטמקת ל בעקבות הדיאטה

  
 ההפסד הפוטנציאלי של אריכות הימים כתוצאה של חודש עכוב :3-טבלה

  )=020. עבור (בהתחלת הדיאטה 
  

מספר 
  סידורי

זמן 
הכפלת 
הסרטן 

  בחודשים

)   (  
  

הסרטן ה צומח פי כמ
במשך חודש ללא 

  R=דיאטה
  )5ראה נוסחה ( 

t=  מספר החודשים שהיו
תחת , נדרשים לסרטן
לבצוע , משטר הדיאטה

 'הצמיחה שבעמודה ג
  )18נוסחה ראה (  

T= הפסד תוחלת החיים
עכוב כתוצאה מ, בחודשים

של חודש בהתחלת 
  .הדיאטה

  )1מינוס ' עמודה ד(
  )19ראה נוסחה (

  ה  ד  ג  ב  א
1  0.77  2.46  45.01  44.01  
2  1  2  34.66  33.66  
3  2  1.414  17.33  16.33  
4  3  1.26  11.55  10.55  
5  6  1.125  5.78  4.78  
6  12  1.0595  2.89  1.89  
7  24  1.0293  1.44  0.44  
8  35  1.02  1.00  0  

  
של הדיאטה לאריכות  תהאפשריהתרומה  שככל שהאגרסיביות יותר גדולהמהטבלה רואים 

את כל , לפי המודל מביאה, עובדה זאת מאד הגיונית מאחר והדיאטה .בוהה יותרהימים ג
בהסתייגות שמופיעה בסוף בסעיף (, לאותה רמת אגרסיביות בטווח הארוך, מי שחי לפיה

  ). לפיה ייתכן שהמודל שלנו מחמיר עם החולים שהאגרסיביות של מחלתם נמוכה13
  

שאם  ,האם פרוש השורה הראשונה הינו. ללוקל מאוד לטעות בפרשנות של הנתונים ה. 22
ולכן , כמובן שזה לא נכון?  חודש528 חודש מוקדם יותר תחייה עוד 12תתחיל את הדיאטה 

מתוך הבנייה של ? אז על מה מדובר.  לאריכות הימיםהפוטנציאליתהתרומה גם אמרתי שזו 
 בין ל שיווי משקלבמצב שברור שהנתונים נכונים כאשר הסרטן נמצא כבר , המודל המתמטי

נית הנמוכה הוא 'יוג'המעבר לצמיחה האנג. צמיחת כלי הדם וצמיחת הגוש הסרטני עצמו
 גבוה של תאי הסרטן לקצב הזהה לקצב צמיחת כלי הדםהפצול ה אך המעבר מקצב ,מידי

מודל בנת הרעיון ראה לה .מספר שניםהינו תהליך שיכול להמשך  ,המזינים את הסרטן
כמו כן הסבר   2013 גרסה עממית דצמבר –מצומצם להתפתחות הסרטן תחת אילוצי תזונה 

- אגרסיביות הסרטן  וכן גירסה מדעית-צי תזונה התפתחות הסרטן תחת אילויותר מפורט ב 
  . בו5  במיוחד סעיף אסור להרדם בשמירה

 והחולה נפטר עוד לפני ההגעה לשיווי ,אם התחלנו בדיאטה מאוחר מידימשמעות הינה שה
פשוט ,  וזה הגיוני ביותר הרי התרומה של חודש הקדמה בדיאטה תהיה יותר נמוכה,המשקל

כלומר על מנת להשיג את התוצאות המדוברות צריך להתחיל  .מפני שהתחלנו מאוחר מידי
  .)11ראה הגדרה בסעיף (ע למצב שיווי המשקל יטן יגכך שהסר, בדיאטה מספיק בזמן
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 . והסרטן הגיע לאחר מספר שנים למצב שיווי משקל,התחיל בדיאטה בזמןהחולה נניח ש
כשהוא מתחיל את הדיאטה ברגע פעם אחת ,  אותו אדם בשני מצבים שוניםנסתכל על

חודש דיאטה ב כשהוא מתחילפעם אחת  ו,N(0)  ונסמן את גודל הסרטן שלו ב,t=0 מסוים
 אם החולה מתחיל . את משך הזמן שיקח לסרטן להגיע לשיווי משקלt0נסמן ב  .יותר מאוחר

נסתכל כעת על המצב .  N(t0)ברגע יצירת שיווי המשקל הינוגודלו  הרי, t=0בדיאטה ברגע 
 t0+1גיע לשיווי המשקל בזמן  הוא י לכן ,חודש אחד מאוחר יותרהתחיל בדיאטה שבו הוא 

' המופיע בעמודה ג (R גדול פי  כבר ברגע תחילת הדיאטה היהודלו של הסרטןאבל ג
ולכן גם כשיגיע למצב שווי המשקל הוא יהיה , כי הוא התחיל חודש יותר מאוחר) שבטבלה
                                  : מתקייםכלומרהתחלת הדיאטה את מאשר היה לו הקדים בחודש  Rגדול פי 

                                                                                           N(t0+1)=RXN(t0)   )20( 
בדומה ( יום 23.4אם נסתכל על השורה הראשונה לפיה זמן הכפלת הסרטן הוא כל לכן 
באריכות  חודשים 44ודש אחד בתחילת הדיאטה פרושו הפסד של הרי שאחור של ח) לשלי

 חודשי חיים על כל 4.78מפסיד ,  ואילו מי שזמן ההכפלה שלו הוא כל חצי שנההימים
 חודש 35 לפי הטבלה מי שזמן הכפלת הסרטן אצלו היא כל . חודש אחור בתחילת הדיאטה

גים אם וכאשר צמיחת שהמספרים שבטבלה מושהסבר פה מובן ה מ. מפסיד דבראיננו
 החולה מהאיחור בתחילת הדיאטה אם כתוצאה , כלומר.הסרטן מגיעה למצב שיווי המשקל

 שבטבלה השגיםה כלומר.  הללוהשגיםנפטר לפני ההגעה לשיווי המשקל הוא לא יגיע ל
, מתחילים מספיק מוקדם בדיאטהטנציאליים שאפשר להגיע אליהם אם אנו ו פהשגיםהינם 

הרי על כל חודש שהיינו מקדימים היינו מקבלים את תוספת אריכות , צב הזהואם הגענו למ
,  גם את מגבלת אורך החיים הטבעית של בני האדם, כמובן,יש לנו .3-הימים שבטבלה

   .חיינו לכן המודל נכון עד הגבול הטבעי של אורך ,שמתים גם בלי הסרטן
  

 69.46=295.96-226.5ש של  מראה הפר1-  שבטבלה2 לשורה 15השוואה בין שורה .23
 היה מתחיל בדיאטה חודשיים קודם הוא , מיצגת את נתוניו2 ששורה , אם החולה,כלומר

 חודשים על כל חודש הקדמת 34.73 או בממוצע , חודש69.46היה מאריך את חייו ב 
עובדה זאת אומרת לנו . 2  שורה3- וזאת בהתאמה מצוינת לחישוב שעשינו בטבלה,הדיאטה

והתוצאות יכולות להיות  , אינם מספרים מוחלטים וסופיים2 ו 1ם שבטבלאות שהמספרי
  . אם רק נתחיל בדיאטה בזמן, הרבה יותר טובות

  

 2 מול שורה 15 ונשווה שורה B שהינה עבור קבוצת הסרטנים 2-אם נסתכל על טבלה .24
 68.51=240.91-172.14נראה שהקדמה של חודשיים בדיאטה היתה נותנת לנו תוספת של 

 בהתאמה יוצאת מן הכלל לשורה , עבור כל חודש הקדמה בדיאטה, חודש34.26או חודשים 
טובים עבור כל והגרפים ) 19 (ו )18(אות  דבר המאמת גם את טענתנו שנוסח3-  בטבלה2

 צריכם Bשדווקא חולי הסרטן מהקבוצה הם מצביעים על כך  בנוסף על כך  .סוגי הסרטן
 של השגים גם לוגיעהם יואם יעשו זאת הם , ם ככל האפשרלנקוט בדיאטה הזו מוקד

  .Aקבוצה 
  
 

  בתנאי שהרופאים יהיו מוכנים להמליץ עליה,  להתחיל בדיאטה בזמןכמעט כל אחד יוכל
  

כי ברור שאף אחד , א ניתן להקדים את זמן תחילת הדיאטה ככל שנרצהבאופן מעשי ל .25
  הרי יתכן מצב שבו ,מכיוון שכך.  לו סרטןלא יעשה דיאטה כזו כל עוד הוא לא יודע שיש

 7לא יוכל לחיות אפילו  מצבו יהיה כל כך חמור שהוא ,לאדם עובדת מחלתוהוודע ב
  אך במירב,אני לא אומר שמצבים כאלה הם בלתי אפשריים לחלוטין . ללא טפולחודשים

סרת בהם המנתחים סוגרים את המנותח ללא ה המיקרים ואחוז ,מצבהלא זה המיקרים 
באופן מעשי לא צריכה  ,לכן.  הינו נמוך, מפני שהם חושבים שאין מה לעשות,הגידול
מאחר שלאור הנתוח המתמטי , של אחור בדיאטה בגלל אחור בגילוישום בעיה להיות 

 חודשים לפני המוות על מנת 7מספיקה ידיעה אפילו של , שגם במקרים האלימים, ראינו
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 שבמירב המיקרים שבהם ,אין לי שום ספק.  שנה11מ למעלה ב, חיי המטופללהאריך את 
 אפילו עבור הסרטנים , חודשים7הפרוגנוזה לאחר הניתוח תהיה יותר מ , החולה עבר ניתוח

 אם הוא מתחיל,  מספיק זמןחולהיהיה לכמעט בוודאות  , הסרטן איננו אליםאם .האלימים
  . בדיאטהמיד

   
 הרופאים לא מביאים לידיעת וכתוצאה מכך, חוסר ידע של הרופאיםהבעיה העיקרית הינה 

 וימליצו עליה ת הדיאטה לא יכירו אהרופאים עד ש. קיומה של דיאטה כזוהחולים את
 ,הרבה מאוד שנים ,וימשיכו למות ,מירב החולים לא ידעו על קיומה בכלל, כחלק מהטיפול

  .לפני הזמן
   

המופיעים , אה שהמספרים ואר, את המקרה שלי עכשיואנתח,  כהמשך לסעיף הקודם.26
 בתנאי , ואפילו מספרים הרבה יותר גבוהים, הם ריאליים וניתנים להשגה,בטבלאות

 שאין המקרה נראהמתאור הדברים  .שמתחילים בדיאטה מה שיותר קרוב לגילוי המחלה
 עברתי 2006'  בספט.2006 הביאופסיה והגילוי הסופי היו ביולי .שלי יוצא דופן במהלכו

 הרדיקלי להסרת  חודשים לאחר הניתוח7 כ ,2007באפריל  .תה רדיקאליניתוח כרי
מה שאמר שהסרטן נשאר גם אחרי , )PSA 0.003=( הסמן חיובי עדיין היה, הערמונית

  PSAדעת שזמן מחצית החיים של האבל צריך ל,  זוהי אמנם תוצאה מאוד נמוכה.הניתוח
 גם אפס מוחלט היה צריך להיות  PSA  ה,הניתוחמ חודשים 7 לאחר ,ולכן  ימים3-4הוא כ 

 פרוש הדבר שכבר אז היה . על אחת כמה וכמה עם טיפול הורמונלי,בלי טפול הורמונלי
 הייתי יכול כלומר.  לי זאתאמרואך הם לא , ברור לרופאים שהסרטן ממשיך להיות בגופי

 התחיל 2008 ביולי  . אילו הייתי יודע מה שאני יודע היום, שנתיים קודםבדיאטהלהתחיל 
  PSAבמצב הזה אילו לא הייתי עושה כלום היה ה.   P=0.01להיות חיובי מחדש   PSAה

את מה  אילו ידעתי אז ,כלומר. יין הייתי חיד וזהו מצב שבו ע חודש11 תוך 200מגיע ל 
 הייתי יכול לעשות ש פרוש הדבר . הייתי יכול להתחיל אז בדיאטה,שאני יודע היום

מה היה  12  נחשב על פי נוסחה. n=11אריכות ימים כאשר אני בוחר לעשות חישוב של 
  :ואנו מקבלים את התוצאות הבאות, יכול להיות

  
 . חודשים בלבד4תוצאות שהייתי יכול להשיג עבורי אילו הקדמתי את הדיאטה ב: 4-טבלה

  
בזמן , קצב הצמיחה

של כלי הדם , הדיאטה
  המזינים את הסרטן 

)m+1(= אריכות
הימים שתושג עם 

  לבד בדיאטה 

' מס
  שורה

=האגרסיביות  
זמן הכפלת 

הסרטן 
  )חודשים(

  ללא דיאטה

n                
זית הרופא תח

לאריכות 
הימים  

 )חודשים(
 צמיחה %

לחודש 
 צמיחה %

לשנה 
  בשנים  בחודשים

  'ז  'ו  'ה  'ד  'ג  'א  

1  0.77  11  1.66  22.36  425.40  35.45  
2  0.77  11  2.00  26.82  363.00  30.25  
3  0.77  11  2.50  34.49  300.04  25.05  
4  0.77  11  3.00  42.58  256.72  21.40  
5  0.77  11  4.00  60.10  200.69  16.72  

  
עולה שהסרטן  כאשר התברר לי ,2008 אפילו ביולי ,מתברר שאם הייתי מתחיל בדיאטה

 כלומר ,אי ללא כל טיפול רפו,שנה ממועד זה 30 למעלה מ הייתי יכול לחיות, מחדש
 שזו תוצאה גרועה מהתוצאה  =0.02הנחה של ה תחת , זאת.מבחינה מעשית עד סוף ימי

 הרי שהייתי יכול לחיות ללא =0.025הייתי משיג רק   אם נניח אפילו ש .המעשית שלי
 אילו .ההקרנות והטיפולים ההורמונליים  HIFUייתי חוסך את ה   וה, שנה25טיפול לפחות 

הייתי ,  וסיכויי לריפוי נמוכים ביותר, שאני עדיין חולה2007באפריל לפחות אמרו לי 
אדגיש שרק כשנה וחצי יותר מאוחר התברר לי שטפול הורמונלי לא . מתחיל במחקרי קודם

  .יכול לרפא סרטן ערמונית
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  :שימו לב כמה תחנות פספסתי בגלל שהרופאים לא יודעים שום דבר על הדיאטה
  
 .סיה חיובית ביאופ-2006יולי . א

  
 . חודשים לאחר הניתוח 7 , חיוביPSA -2007אפריל  ב.ב
  
 . חודשים לאחר הפסקת הטיפול ההורמונלי10 חיובי כ PSA - 2008יולי  .ג
  

שכתוצאה מחוסר הידע   נראה 1- בטבלה8  מול שורה 4- בטבלה2אם נשווה בין שורה 
  .עצוב מאוד , שנה15 חודשי חיים או 180הזה של הרופאים הפסדתי לפחות 

 , 99 פרושו שתהיה בן 2008 שנה מיולי 30:  כך יאמרו לייםפאוברור לי שהסנגורים של הר
 ואף אחד מהם לא יודע , שאף אחד מהם לא אלוהים,על כך אענה? אז על מה אתה מדבר

 למעט ,בריאותי המצוינתבמיוחד לאור  ,93 או 95או  99אם לא הייתי יכול לחיות עד גיל 
חוסר הידע של  בגלל , איבדתי את הפוטנציאל להגיע לגיל כזה,כל מקרהב. נושא הסרטן

   .הרופאים
  

  ?האם החולה יכול באמת לעשות חישובים כאלה
  

יש מקרים שבהם תמיד ניתן לעשות חישובים . אינני יודע את התשובה באופן מוחלט. 27
א נובעת מכך  אי היכולת ל. ויתכן שיש מיקרים בהם לא ניתן לעשות חישוב כזהכאלה

מה שעליו , מציה המתאימהראלא נובעת מכך שאין לחולה את האינפו, שהמודל לא מתאים
 ,הדיאטה עושה את שלה ,כי כפי שאמרנו, הוא פשוט להתחיל בדיאטה, לעשות במצב כזה

חד ) מרקר( שיש לו סמן , אולם נראה לי שכל חולה בסרטן.עם חישוב או בלי חישוב
של חולי סרטן דומים לאלו לה יוכל לבצע חישובים ,חות המחלה המצביע על התפת,משמעי

   .אנו נסביר בהמשך כיצד.  שעברו ניתוח כריתה רדיקלית,ערמונית
  

  )לא אני(הדגמת חישוב לגבי חולה בסרטן ערמונית 
  

שלו ולחשב  PSA שעבר כריתה רדיקלית יכול לעקוב אחרי ה  בסרטן ערמונית כל חולה.28

לא ברור שהחולה יכול  .  כלומר הוא יכול לדעת את ,של מחלתואת רמת האגרסיביות 

 שתרומת מפני ,אי הידיעה הזאת איננה מפריעה לנו. nלגבי מדויקת לקבל מהרופא הערכה 
 עדיין נקבל תוצאות מאוד ,n שגם אם נחליט על הערכה נמוכה של ,הדיאטה כל כך גבוהה

,  שהינו כל כך חשוב לנו,שקט נפשי לנו נו יתהתוצאות המצוינות .גבוהות של אריכות ימים
 .על אחת כמה וכמה שאנו יודעים שהתוצאה במציאות יכולה להיות אפילו יותר טובה

כי הדיאטה תעשה את שלה עם ידיעת ,  הינו בעצם התוצר העקרי של הידיעההשקט הנפשי
   .התחזית או בלעדיה

   : להלן הדגמה לחישוב? וכהם הערכה זו גבוהה או נמאואיך נדע  n  אבל איך נעריך את
   =2.15p היה ן האחרו PSAה .  חודש11 המשתרעים על פני PSA נתוני 6ם ע ,פנה אלי חבר

תחת הנתונים  . חודשיםהוא  PSAהכפלת השזמן חישוב האגרסיביות שלו הראה 
 PSA=200 בהחלטתי לבחור. י כלשהPSAרמת הללו אני יכול לחשב כמה זמן יקח להגיע ל

 חודש הסרטן 21 כי תוך . חודש21לשם תוך סתבר שאם הוא לא יעשה כלום הוא יגיע ומ
ןמכיון  93.05=26.54פעמים ולכן הוא יגדל בתקופה הזו פי  6.54=21/3.21יכפיל את עצמו 

    2.15x93.05=200.06 הרי נקבל2.15שגודלו הנוכחי של הסמן הוא 
, ובכן התשובה לכך מאד פשוטה? וכהכאן נשאל שוב איך נדע אם הערכה זו גבוהה או נמ

 3000 מ גדול PSAעם חולים שחיו  מפני שידוע על , מאוד נמוכההערכה זו נמוכה ואפילו
הסיבה . PSA=200 הסתפקתי בעבודה הגדולה ב ,זאתהאינפורמציה ה למרות  .4000 מאף ו
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שגם מפני ו, בתוצאותגבוה בטחון מפני שרציתי לתת לקורא ולי שהסתפקתי בזה היתה 
מהכרותי עם .  דהיינו שהדיאטה מאריכה מאוד חיים,ככה יכולתי להוכיח את מה שרציתי

אותו חולה אני בטוח שהוא היה בוחר מספר יותר גבוה ואני משוכנע שהוא היה קרוב ממני 
כלומר אנו ,  עם ההערכה הנמוכה הזאתלמרות זאת אמשיך בניתוח הנושא. למציאות

  . ולדעת שאיננו מגזימים לטובה בתוצאותn=21ך יכולים לקחת בוודאות את הער
  

 היתרון של הטיפול הקרינתי שהוא פוגע .אותו חולה יכול וכנראה יעבור טפול קרינתי. 29
 שהטפול הקרינתי יוריד את הגידול הצנועהתחת ההנחה . גם בכלי הדם המזינים את הסרטן

כעת ו  PSA=2.15/4=0.54  שהחולה יעמוד עםהרימגודלם שלפני ההקרנות  1/4לוכלי הדם 
לאור זאת אבדוק את אריכות הימים גם למקרה .  PSA=200 חודשים להגיע ל27.42יקח לו 

  .זה
  

  : כאשר הפרמטרים הינם כלהלן12נחשב את אריכות הימים על פי נוסחה . 30
   n=27.4 ובדיקה שניה למצב של אחרי ההקרנות שבו  n=21נעשה בדיקה עבור . א

    . ב

נית בזמן הדיאטה ונבדוק זאת 'יוג' שזה קצב הצמיחה האנגנעשה בדיקת רגישות לערך . ג

  : להלן התוצאות  : עבור הערכים הבאים
  

  תחזית אריכות הימים של החבר-5טבלה 
  

)m+1(= אריכות
הימים שתושג עם 

 לפני -לבדבדיאטה 
  ההקרנות

)m+1(= אריכות
הימים שתושג עם 

לאחר -לבדבדיאטה 
  ההקרנות

' מס
  שורה

=האגרסיביות  
זמן הכפלת 

הסרטן 
  )חודשים(

  ללא דיאטה

n=  תחזית
שלנו להגעה 

  PSA=200ל 
  )חודשים(

 

שנים חודשיםשנים חודשים
  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א  

1  3.21  21  0.02  165  13.75      
2  3.21  21  0.03  123  10.25      
3  3.21  21  0.04  100  8.33      
4  3.21  27.4  0.02      234  19.50  
5  3.21  27.4  0.03      170  14.20  
6  3.21  27.4  0.04      135  11.28  

  

ל יכול "אנו רואים שהחולה הנ, כמעט כפול מאשר אצלי שבה  ,5אם אקח את השורה . 31
ים וכימיים תחת  הורמונליים טיפוללעבורהוא יוכל ,  מעבר לכך. שנה14 להגיע ליותר מ

וא ה  חקר ביצועיםCUNC -טפול הורמונלי עם דיאטתסס על העבודה בהתב. ל"הדיאטה הנ
ל "כך שרק בעזרת הדיאטה וטיפולים הורמונליים הנ ,לחיות עוד הרבה מאוד שנים יוכל

  .  שנה בקלות20יוכל לחיות למעלה מ 
מאחר ובעבודה , )יחד עם הדיאטה(אינני מחשב בדיוק כמה יוסיף לו הטיפול ההורמונלי 

 בעוד שפה  והחישוב שם נעשה לפי ל לא עשיתי נתוח רגישות ל שינויים ב "הנ

  . שנה11 מדברות על תוספת של  שם התוצאות.  =0.03  ששם 5אני מדבר על שורה 
  

   אפשרויות החישוב לגבי סרטנים שאינם סרטן הערמונית
  

 מנקודת  רק אלא, אינני מומחה לסרטנים אחרים ואינני עוסק בהם ברמה הפרטנית.32
 אינני יודע איזה , לכן.וגישמאפשר לי הדיון המתמטי הביולכפי הסתכלות מלמעלה 

על כל פנים אם יש מרקר .  ומה איכותו של מרקר זה, אם בכלל,מרקרים יש לאיזה סרטן
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ומרקר זה עומד לרשותו של הרופא ,  המבטא את התפתחות הסרטן בצורה אמינה,אמין
  .הרי ניתן לפעול לפי אותם שיקולים כמו שפעלנו בנושא סרטן הערמונית, והחולה

ל הרי ניתן לעקוב אחריו ולקבוע את אגרסיביות הסרטן באמצעות זמן "רקר כנאם יש מ. א

   . ההכפלה 
  
שהחולה ל ניתן לחפש גודל של מרקר כזה שיהיה מספיק גדול יחסית "אם יש מרקר כנ. ב

אפשר .  שבחרנו לגבי סרטן הערמונית PSA=200משהו בדומה ל, יוכל להגיע עד אליו
 כניסה לקבוצות תמיכה שונות באינטרנט ולברר נתון זה בין י"לנסות להשיג מספרים אלה ע

  . וגם לשאול את הרופא שבוודאי יש לו נתונים סטטיסטיים בנושא, המשתתפים
  

אזי ניתן לבצע חישוב כפי שעשינו בקבוצת הסעיפים הקודמת לגבי , אם יש את האמור. 33
 כי כפי שאמרנו ,יאטה שלנוגם אם אין לחולה נתונים אלה עליו לנקוט בד. סרטן הערמונית

  .אי הידיעה אינה מפריעה לדיאטה לפעול, כבר כמה פעמים
  

  חשיבות הבאת ידיעת קיום הדיאטה לידיעת החולה
  

 ולכן כמעט כל אחד יכול להאריך את , שנה לחיות לפחותיש, בדרך כלל בעת הגילוי .34
חיל בה מוקדם ככל יש להת, לתוצאות המצוינות שמאפשרת הדיאטהעל מנת להגיע  .חייו

יש חשיבות ראשונה במעלה להביא לידיעת החולה את התרומה הפוטנציאלית של . האפשר
 .ואת המשמעות העצומה שיש להארכת חיינו על כל חודש של הקדמת הדיאטה, הדיאטה
בתקווה  ,לכן אני עושה זאת מעל במה זו, שהרופאים יעשו זאתותקוות אשליות שום אין לי 

 היא בוודאי לא יוצאת 27הדוגמא שלי המפורטת בסעיף  .חייו של מישהושאצליח להציל 
  . דופן

  
  סיכום

  

  :במאמר זה הראנו .35
  
 30 הארכה שיכולה להגיע ל , חולי סרטן יכולים להאריך את חייהם בהרבה מאוד שנים.א

  .ומדובר בכל חולי הסרטן ,שנה ואף יותר
  
והתוצאות האמיתיות תלויות חזק  ,פיותאינן סו , בטבלאות השונות,התוצאות שהוצגו .ב

ניתן להגיע לתוצאות טובות  ,אם מתחילים בדיאטה מוקדם. דיאטהבמועד התחלת ה
  .בהרבה

   
 תנאי והינ ,מרגע גילוי המחלה, והמלצה עליה לחוליהם, הכרת הרופאים את הדיאטה. ג

  .לכך שהחולה יתחיל בדיאטה בזמן, הכרחי ובדרך כלל גם תנאי מספיק
בתקווה  לכן אני עושה זאת מעל במה זו, י שום אשליות ותקוות שהרופאים יעשו זאתאין ל

  . שאצליח להציל חייו של מישהו
  .  היא בוודאי לא יוצאת דופן26הדוגמא שלי המפורטת בסעיף 

  
 של שורה מסוימת תהיה במציאות ה במובן הזה שהתוצא,חסמיםהתוצאות המוצגות הנם . ד

  יותר קטנים יהיו במציאותכנראה) 7( שבנוסחה י הטור הגאומטרישאיברמפני , יותר טובה
לקחנו במודע , בדוגמאות מסרטן הערמונית,  בנוסף.)' יג17להסבר ראה סעיף (מהמחושב 

צרוף ההנחות . גדול יחסית ובמירב המיקרים הבאנו בחשבון ,  נמוכה יחסיתn)(פרוגנוזה 
 . לתוצאות שחישבנולנו בטחון גבוה מאד שנוכל להגיען  נות,לרעה

  
 האפשרית של הדיאטה לאריכות  השולית התרומה,ככל שהאגרסיביות יותר גדולה. ה

 יכולים לזכות לתוספת נאה של , שמצבם קשה מאוד,חוליםשהראנו  .הימים גבוהה יותר
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 שום חולה לא צריך להתייאש,  לכן. שנה ויותר20 תוספת שיכולה להגיע גם ל,שנות חיים
  .והוא חייב להתחיל בדיאטה מיד, אבודולחשוב שמצבו 

  
ככל שתקדים את הדיאטה התרומה שלה , חשוב להתחיל בדיאטה מוקדם ככל האפשר. ו

ובמקרים של אגרסיביות גבוהה מאוד זה יכול , על כל חודש הקדמה הולכת ועולה עם הזמן
  . שנים על כל חודש הקדמה של הדיאטה3להגיע לרווח של כמעט 

  
ו נתונים של מרקר אמין והמעוניין לבצע הערכה על הפרוגנוזה שלו עם חולה שיש ביד. ז

  . יכול לפנות אלי טלפונית או בכתבהדיאטה
  
  
  

 בריאות טובה לכולנו
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