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 :הרשמו לאתר

ומאמרים חשובים ביותר, שיכולים להציל   הרישום בצד שמאל למעלה. חבל שתפסידו עדכונים
  .את חייכם

קבלו תאינו כרוך בשום התחייבות, ופרט לקבלת הודעות על חומר חדש באתרנו, לא  הרישום
 .חומר נוסף

 

אם הגעת הנה סימן שנושא הסרטן קשור  :אל תסתפקו בקריאת מאמר זה
 /https://survivewithcancer.wordpress.comיך. הכנס לאתר אל

דפדף בו וקרא את המאמרים החשובים שבו, אשר ישנו את תפיסתך ביחס 
לסרטן, ואשר עשויים להאריך את חייך הרבה מעל ומעבר למה שאתה 

 חושב.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חקר ביצועים-ןדיאטה דלת שוממול גלוקוז דיאטת דלת 
  חסרת תועלת כנגד סרטןלהפחתת גלוקוז  המדוע דיאט
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 מבוא
 
ואנו כוללים בדיאטה אך ורק שומנים המנעות ממבוססת על  Cunc-נו, דיאטת שוקההדיאטה של .1

מכיוון שהדיאטה כוללת גם המנעות מבשר ועוף, הרי טבעי  .  2%ן בהם קטן מ מוצרים שאחוז השומ
   .(לגלוקוז )חד סוכרפנו כל הפחמימות מתפרקות בגווכידוע , שהתזונה תכלול יותר פחמימות מהרגיל

כר, אכילת אני נשאל לעיתים קרובות לגבי צריכת סולכן , קרא ויודע ש"סרטן אוהב סוכר"כל חולה סרטן 
ובו זמנית  שלנוכל כך מושרש, שיש כאלה שעושים את הדיאטה  הנושא הזה  .ות ואכילת פירותפחמימ

 ובסופו של דבר הם רעבים ונשברים ומפסיקים את הדיאטה. נמנעים מפחמימות, 
 

הדיאטה שלנו ביצועי פחמימות לעומת הדיאטה דלת ה, לאור האמור לעיל החלטתי לבדוק את ביצועי 2

המשותף   ה של דברים.בעזרת המתמטיקה, שהיא הכלי החזק ביותר הקיים לבחינוכמובן לבחון זאת 
הוא הרצון להוריד את רמת הסוכר , דיאטה קטוגניתודיאטה דלת פחמימות בין דיאטה דלת גלוקוז, 

והיא בעצם  שתי האחרות)גלוקוז( בדם, כאשר הדיאטה הקטוגנית, עושה זאת הרבה יותר חריף מאשר 
 .חלבונים בו זמנית דלת פחמימות ודלת

הרי  ,וחסרת כל ערך ממשי איננה יעילהוכיח שהמלחמה בסרטן, באמצעות הורדת הסוכר, אני ממאחר ו
  .דיאטה היותר חמורה דהיינו הדיאטה הקטוגניתשמספיק לי להראות זאת עבור ה

 

 תמצית העבודה
  

יאטה קטוגנית, דבין  טןמבחינת התרומה למלחמה בסר את ההבדל המשמעותי אני מראהבעבודה זו . 3

שהינה  ,CUNC-דיאטת שוקה ,דיאטה שלנוובין ה ,שהינה דלת פחמימות וחלבונים ועשירה מאד בשומן
 יעילה עשרות מונים מדוע הדיאטה שלנוניתן הסבר מתמטי פשוט ומאיר עיניים,  . דיאטה דלת שומנים

 ,דלת שומנים הביצוע מדיאטקשה בהרבה ל תקטוגניהדיאטה השמאשר הדיאטה הקטוגנית. מתברר גם 
 ןסרטשבמקרה של  הוכחנו .בסרטןאין היא מתאימה למלחמה  ,למה שחושבים מוחלט בניגודו

בסדר לכל היותר ויכולה להיות  ,תרומתה של הדיאטה הזו לאריכות הימים הינה לא משמעותית אגרסיבי
ימים של חולי סרטן שתרומתה של הדיאטה שלנו לאריכות הבעוד שהראנו  חודשים, 1-2גודל של 

 .שנה ויותר עם סרטן אלים 20איך לחיות , ראה מאמר: שנה ואף יותר 20יכולה להגיע ל אגרסיבי מאוד 
מאשר הסרטן שתחת  גדול פי אלפיםגם שבתום שנה יהיה הסרטן תחת הדיאטה הקטוגנית  הראנו

 .Cuncדיאטת 
 

  מלחמה בסרטן.לצורך  תפחמימודלת  הדיאטלהתיאוריה שמאחורי הרעיון 
 

אינו משתמש בחמצן לצורך הפיכת הסוכר . לאור מחקרו של אוטו היינריך ורבורג אנו יודעים שסרטן 4

 )פרמנטציה ( של סוכר.  תסיסהלאנרגיה, והתהליך היחידי שבאמצעותו הוא יכול להפיק אנרגיה הינו ע"י 
המיוצרת ע"י המיטוכונדריה, ואוגרת   תרכובת אורגנית שהינה  ATP ה נאגרת בגופנו במולקולותהאנרגי

 בתוכה את האנרגיה שגופנו זקוק לו.
. פירובטלשתי מולקולות  גלוקוז מולקולתבו מפורקת  ,הגליקוליזההוא  בתהליך התסיסה השלב הראשוני

בעוד שתא רגיל  ,מכל מולקולה של גלוקוז  ATP מפיק התא הסרטני שתי יחידותתהליך התסיסה ב
להרבה  שתא סרטני זקוק ,נובע מכך ,ATPיחידות  36 ,בעזרת חמצון ,מאותה מולקולה מסוגל להפיק
שמניעת סוכר מהסרטן  ,מכאן עולה הרעיון על מנת לחיות ולהתרבות.יחסית לתא רגיל, מאוד סוכר 

   נגדו. םזור להילחתע
 

ודיאטנים נטורופתים  הרבהלגלוקוז,  תוהעובדה שגופנו הופך את הפחמימולאור האמור לעיל,  .5

במיוחד שכמות הגלוקוז האגורה בגוף  ,לצורך מלחמה בסרטן ממליצים על דיאטה דלת פחמימות
 48עד  24כבר לאחר  רשעות, ולכן השפעתה של דיאטה כזו יכולה להיווצ 24מספיקה בערך לצריכה של 

 גלוקונאוגנזהבתהליך שנקרא גלוקוז מחלבון  גופנו יודע להפיק במצב של מחסור,, אולם שעות
(Gluconeogenesis),  אנו מורידים פחמימות ואסור שמאחר  .דורשת גם המנעות מחלבוןדיאטה זו לכן

ואכן  ,העלאת כמות השומן במזון  הרי האלטרנטיבה הינה, ואפילו רצוי להפחיתם ת חלבוניםלנו להעלו
וגרעינים  ,שקדים ,המלצה על אכילת אגוזים ,המבוססות על הרעיון הנ"ל ,אנו מוצאים במירב הדיאטות

 ככל האפשר משומנים עבניגוד מוחלט להמלצתנו להימנהמלצה זו היא  .ולם עתירי שומןכלמיניהם, 
 איזו דיאטה עדיפה?השאלה עולה מיד כמובן , ו(3-)למעט אומגה

https://survivewithcancer.wordpress.com/2015/02/16/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-20-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%91/
https://he.wikipedia.org/wiki/תסיסה
https://he.wikipedia.org/wiki/ATP
https://he.wikipedia.org/wiki/גליקוליזה
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/גלוקונאוגנזה


 3 

אנרגיה לפעילות  הכוללת מספיק איננו מדברים על צום, אלא על אספקת מזון סדירה לגוףשנזכור . 6

רמת הסוכר בדם כמעט , 60%כל עוד אחוז הקלוריות מהשומנים אינו עולה על  ,במצב כזה .היומיומית
של הפחתת  ,הדיאטות הרגילותלכן רמת האינסולין, על ע"י שליטה  אתעושה זגופנו  ,יורדתשלא 

, קטוגנית דיאטה אלא עם כן נעשה  ,לעזור למטרה שאותה רוצים להשיג ותיכול ןאינ ,תהפחמימו
, במצב זה אין מספיק גלוקוז והשאר פחמימות וחלבונים קלוריות משומנים %90-%80שמשמעותה 

כולל תאי  ,תאים רגילים יודעים להפיק אנרגיה מגופי הקטון  .משומן גופי קטון מאיץ ייצור ולכן גופנו ,בגוף
, על פניו נראה שדיאטה זו יכולה לחסל כל סרטן המוח , בעוד שתאים סרטניים אינם יודעים לעשות זאת.

 לכן אדון למעשה בדיאטה קטוגנית. מאחר וצריכת סוכר מוגברת הינה תכונה המשותפת לכל הסרטנים.
 

 קלוריות משומנים %80-%90של  למצב לאכול על מנת להגיע אפשרמה 
 

שורה מופיע % האנרגיה המופק כל בסוף  .ההרכב התזונתי שלהם, וטבלה של מוצרי מזון  להלן .7

מוצרים רגילים במיוחד, וכמה מוצרים עתירי שומן בטבלה כללתי  .ת שבמוצרהפחמימופלוס   מהחלבון
שיצא על ידי משרד  "טבלאות הרכב המזונותהספר "כמו ירקות ופירות. נתוני הטבלה נלקחו מתוך 

 SELF Nutritionוכן מתוך האתר   החינוך והתרבות בית המדרש הממלכתי לתזונה ולכלכלת הבית 
Data  .כאשר הרבה תלוי במקור  ,בכל מיני אתרים ,לגבי כל מצרך ניתן למצוא נתונים קצת אחרים

 משמעותית. אבל ההבדלים אינם גדולים ,המוצר
 

 קלוריות  תאור המצרך המצרך
 גרם 100ל

 מים
 גרם

 חלבון 
 גרם

  ןשומ
 גרם 

  תפחמימו
 זמינות

 גרם

פחמימות 
 ותלא זמינ

 גרם

אחוז האנרגיה 
המופק מחלבון 

+פחמימות 
 זמינות

ללא  צלעות שמנות בשר כבש
 ש א עצמות, צלי 

596 21 19.9 57.4 0 0 13.36    

 35.21 0 0 20.4 25 52 284 רגל צלויה בלי עצם 

 55.71 0 2.8 12.4 32.3 50 252 כבד מטוגן בשמן 

 77.80 0 3.9 4.0 28.0 63 164 כבד צלי אש 

 56.30 0 0 10.5 30.4 56 216 פילה-מטוגן בשמן עגל  בשר

צלוי, מבושל או  תרנגול הודו
 מטוגן בלי עצמות

177 60 27 7.7 0 0 61.00 

 27.47 0 1.1 16 12.5 68 198 עתירת שומן גבינה לבנה 

     12.22 1.8 4 17.5 1.5 75 180 כראוי לאכילה אבוקדו

 16.43 3 13.5 64.4 15 1 694 כראויים לאכילה אגוזי לוז

     11.38 2.2 11.5 72.0 9.3 3 731 כראויים לאכילה פקן

 32.01 3.4 20.2 44.6 27.1 3 591 קלויים בלי קליפה בוטנים

 33.13 1.4 26.3 46.0 21.0 2 571 קלויים פיסטוק

 21.80 2.9 17.3 57.7 18.9 1 664 קלויים, מלוחים שקדים

 33.45 0 33 46.0 15.0 2 574 קלויים ,מלוחים קשיו

     11.33 1.1 12.3 76.0 8.0  718 קלויים מקדמיה

 89.63 1.2 41.0 1.7 2.8 50 191 כראויים לאכילה ערמונים

 15.50 0 3.2 33.0 10.4 49 351 סלט טחינה טחינה

 33.25 0 0.9 11.9 12.4 74 160 שלמות, בלי קליפה ביצים

 18.44 0 0.5 32.4 16.0 50 358 חלמון 

 92.00 5 9.1 0.4 5.5 80 62 ירוקה מבושלת אפונה

 96.88 1.5 9.5 0.2 1.4 90 45 חי בצל יבש

 85.71 0.6 3.6 0.3 0.9 93 21 חיה העגבניי

 93.33 0.4 2.2 0.1 0.6 96 12 חי מלפפון

 89.52 3.0 3.2 0.2 1.5 91 21 ירוקה מבושלת שעועית

 95.40 1.5 19.0 0.5 7.2 70 109 יבשה מבושלת   לבנה 

 92.40 0.4 6.2 0.2 0.5 93 29 כראוי לאכילה אבטיח

 95.45 0.6 9.6 0.2 0.9 87 44 חי, ללא קליפה תפוז

 
מוצרים ה יםמעטש אנו רואיםו, מסומנים באדום 85% משומנים גבוה מ ההמזונות בהם אחוז האנרגי

 ,שמנות, אבוקדו, אגוזי פקןברור שלא נוכל להיזון רק מצלעות כבש  .מקיימים אחוז כזה של שומןה
בגלל וצרים אחרים בעקר ירקות למיניהן, תזונה לטווח ארוך חייבת לכלול הרבה מ .מקדמיה וטחינה

כמו בוטנים,  )מסומן בירוק( עתירי שומן במוצרים גםמינרלים חיוניים הנמצאים בהם. ו םבוויטמיניהצורך 
אחוז  ממליצים עליהם בחום,הדיאטנים והנטורופתים ש ,פיסטוק, שקדים, אגוזי קשיו, גרעיני חמניות ועוד
גם כשהם  ,בשרחלקים אחרים של כאשר צורכים ו,  30%הקלוריות מפחמימות וחלבונים הינו בסביבות ה

אם נניח  ,שלא לדבר על המוצרים האחרים. לכן, 77%ו  35%נע בין זה  )מסומן בכחול(מטוגנים בשמן, 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%9F
http://nutritiondata.self.com/
http://nutritiondata.self.com/
http://nutritiondata.self.com/
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זנת מבחינת ויטמינים ומינרלים חיוניים שבה אחוז הקלוריות משומן שניתן להחזיק לאורך זמן תזונה מאו
גם  יחד עם זאת עשינו חישובים לטובת הדיאטה הקטוגנית.בלתי ריאלית  תהיה זו הנחה ,80%הוא 

זה לא  ,90% נגיע למי שירצה יוכל להסתמך על דרך החישוב שנפתח פה, ולהוכיח שגם אם ו 85%עבור 
 .אגרסיבייםלגבי סרטנים  ,של דיאטה זוישנה את התוצאה הגרועה 

 
 האם ניתן להרפא מסרטן ע"י דיאטה קטוגנית

 
 סוכר בתזונה ולכן גם לא בדם ולכן תמיד תמצא בדם כמות 0%ברור לחלוטין שלא ניתן להגיע ל . 8

קטנה של סוכר המספיקה להחזיק בחיים סרטן קטן.  ניתן, להעלות על הדעת, לעשות צום ממושך, 
שעות, והגוף יפרק את   24-48מים, שכתוצאה ממנו יעלמו מאגרי הגלוקוז מהגוף, תוך כ  הכולל רק

מאגרי השומן, שהינם רבים, ויעלה את רמת הקטון בדם. עי"כ נגיע לכאורה למצב שבו כל הקלוריות 
, מה שתאורטית אולי יאפשר צום כזה אפשרי למשך הרבה מאוד ימיםיופקו מהשומנים שנאגרו בגופנו. 

 סול הסרטן, בחינה עניינית של הרעיון  מעלה שבמקרה כזה יש שתי אפשרויות:חי

בדם יורד לרמה נמוכה מאד ונוצר  מצב  PHמצב שבו ה  , שזהקטואצידוזיס. האדם יכנס למצב של א

 חמור של סכנת מוות. 

. שגוף האדם יפעל כראוי, וידכא באמצעות האינסולין, את המשך עלית ריכוז הקטונים בדם מעל   ב

 המותר, ובמצב כזה הוא  יתחיל  לפרק את  החלבון  שיש  בגופנו  ויספק גם גלוקוז לצורך ייצור  אנרגיה.
ר, במצב של צום מוחלט הכולל רק מים, או שהסרטן ימות יחד עם החולה, או שהגוף שלנו יספק כלומ

. שלא ניתן להרפא מסרטן ע"י דיאטה קטוגנית התשובה החד משמעית הינה,גלוקוז מהחלבון, ולכן 
 התפתחות הסרטן. בעלינו לבחון מה תרומתה של דיאטה כזו לעיכומכיוון שכך, 

   

 סתמך הניתוחידע בסיסי עליו מ
 

. על מנת להבין את ההיגיון של הניתוח ההשוואתי שנעשה, יש להכיר כמה עובדות בסיסיות אותן 9

 המנוע של הסרטן-אנג'יוג'נסיס ביניהם:  ,הצגתי הסברתי ופיתחתי במאמרי הקודמים המופיעים באתרי
 ,  CUNC ליך יצירת דיאטתהאנג'יוג'נסיס חומצה ארכידונית ות

 ללא צורך בשינוי גנטי -מודל מתמטי לתאור תהליך הפיכת הסרטן לעמיד כנגד שלילת אנדרוגן
 

אתן בקצרה את עיקרי  הנוכחי, מבלי להכנס לעומק המאמרים שהזכרתי,מאמר ההבנת  לצורך .10

 הנ"ל.הדברים, ומי שירצה להכנס יותר לעומק יוכל לקרוא אח"כ את המאמרים 
  Angiogenesisהעובדה הבסיסית החשובה ביותר והמשותפת לכל הסרטנים נקראת באנגלית  

 אלהתרפ. האנג'יוג'נסיס הינו תהליך טבעי המאפשר לגופנו )אנג'יוג'נסיס( ופרושה יצירה של כלי דם
מפציעות שונות, זהו חלק מתהליך ריפוי עצמי הקיים אצל כל בני האדם. כאשר מתרחשת איזושהי 

מתחיל תהליך דלקתי, בו המערכת החיסונית של גופנו, מייצרת חומרים שונים שמטרתם  ,פציעה בגופנו
של תאים, ביניהם התאים של הרקמה  בותתרהשה ע"י עידוד לאפשר את ריפוי הפציעה. הדבר נע

בתהליך זה מעביר הגוף לאזור הפגוע חומרי ריפוי שונים, מזון, וחמצן.  .וסגירת אזור הפציעהשנפגעה 
אלו מועברים באמצעות הדם, הרי שגופנו יוצר כלי דם זעירים הצומחים מכלי הדם החומרים המכיוון ש

 מסתיים הריפוי כלי הדם הללו מתנוונים ונעלמים. כאשר  .ון האזור הפגועלכו ,הקיימים בסביבת הפצע
שמייצרת המערכת החיסונית, נקראים  ,מעבירי ההוראות ומתאמי תהליכי הריפוי ,החומרים המאותתים

 איקוסנואידים, הידועים שבהם הם הטרומבוקסנים, הציטוקינים, הפרוסטאגלנדינים והלויקוטריאנים.
  

חומרים הללו, משתתפים אנזימים שונים, העוזרים להפיק את האיקוסנואידים, ביניהם ביצירת ה. 11

ועוד. את האנזימים הללו מייצרים התאים שבגופנו. מתברר שהסרטן   cox-1 ,cox-2 ,5-loxהאנזימים 
מפנה אותם נגדנו. הדבר נעשה ע"י כך שהוא מייצר את אותם ומנצל את תהליכי הריפוי הטבעיים הללו 

, וחומרים נוספים המעודדים צמיחה של כלי דם, כגון  cox-2ימים תומכי הדלקות, למשל האנז
הגוף מתחיל לייצר את האיקוסנואידים ומתחיל תהליך של "ריפוי" הדלקת והגוף מצמיח כלי . האנג'יוג'נין

א הסרטן תופס כלי דם אלה ומשתמש בהם לאספקת מזון לתאי הסרטן החדשים שהו .דם נוספים לאזור
והסרטן צומח באופן , תהליך זה איננו נפסק והוא מתקיים ברצףמייצר, ואיננו משחרר את כלי הדם הללו. 

זהו , לגדול ולהתרבות סרטן יכול שום  לא היההזו של כלי הדם לולא הצמיחה  .מעריכי )אקספוננציאלי(
 המניע אותו הלאה והלאה., זהו המנוע שלו, מקור כוחו של הסרטן

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%AA_%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://survivewithcancer.files.wordpress.com/2015/07/d790d7a0d792d799d795d792d7a0d796d794-d794d79ed7a0d795d7a2-d7a9d79c-d794d7a1d7a8d798d79f1.pdf
https://survivewithcancer.wordpress.com/2013/04/23/%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-w-6-%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2014/03/23/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e/
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כאשר החלקיקים  ,םשומניהמ שהם החומרים המאותתים, מייצר גופנו קוסנואידים,את האי. 12
ואילו אלה המופקים  , השייכת לסדרת השומנים ,הדלקתיים ביותר מופקים מהחומצה הארכידונית

הדיאטה שלנו, שהבסיס שלה זה המנעות מכל ולכן  ,הם בדרך כלל אנטי דלקתיים או ניטרליים מה 
מעכבת את התפתחות כלי הדם המזינים את הסרטן, ולכן  ,למעט שומן,  2%יותר ממזון שיש בו 

 מעכבת מאד את קצב הגידול של הסרטן.
 

. בהיות האנג'יוג'נסיס התהליך החשוב ביותר בעיני בהבנת התפתחות הסרטן, אינני יכול שלא 13

שך עשרות שנים בחקר הסרטן. להזכיר  את ד"ר יהודה פולקמן, אבי הרעיון, כהכרה בחשיבות פועלו במ
עברו הרבה מאד שנים, תוך לעג וזלזול מצד עמיתים לרעיונות שהוא הציג, אולם כיום אין אף אחד שלא 

 אם כי עדיין לא כולם קולטים את חשיבותה של העובדה הנ"ל למלחמה בסרטן. ,מכיר באמיתות הרעיון
 

 קטוגנית  הדיאטה כיצד מתגבר הסרטן באמצעות האנג'יוג'נסיס על ה
 

מכמותה  27%בעקבות הדיאטה הקטוגנית לכל היותר ליורדת כמות הגלוקוז , שאנו מראים בהמשך. 14

תגיע הרי ש מפחמימות לא מפחיתה את כלי הדם המזינים את הסרטן, תהימנעומכיוון ש שלפני הדיאטה,
סרטן הגם  .ימהסרטן המקור 27%לאזור הסרטן כמות גלוקוז המאפשרת חיים לפחות לסרטן בגודל 

הנוספים דם הכלי . מריץ גדילה של כלי דם שמזינים אותו )אנג'יוג'נסיס(כמו כל סרטן אחר מ מוקטןה
 .כולל תוספת סוכר ,תוספת מזון לשםיזרימו  תויאויחד  ,לאזור הסרטן ביחידת זמן, יותר דם יזרימו ,הללו

המקורית שלפני  גלוקוזכמות ה יקבל הסרטן את  3.7לאחר שכלי הדם המזינים את הסרטן יגדלו פי 
ומפה הוא ממשיך וצומח כאשר השפעת הדיאטה איננה תחילת הדיאטה, והוא יחזור לגודלו המקורי 

 קיימת יותר.
 

)או תופעה קיימת גם במקרה של טיפול הורמונלי, כשלאחר פרק זמן מסוים, סרטן הערמונית אותה . 15

נושא זה הוסבר על  .הטפול ההורמונליהמשך למרות  ,ובקצב המקורי ,מתחיל לגדול מחדשסרטן השד( 
מודל מתמטי לתאור תהליך הפיכת הסרטן לעמיד כנגד ובהן העבודה  ,ידי בפרוט רב  במספר עבודות

האונקולוגים והאורולוגים, ממציאים הסבר האומר שסרטן .  צורך בשינוי גנטי ללא-שלילת אנדרוגן
הראיתי את הסתירות  ,במאמרי .תלוי בטסטוסטרון לבלתיהופך אותו ש ,עבר שינוי גנטיהערמונית 

הינו הגיוני לחלוטין, ונותן הסבר לכל תופעות  ההסבר הפשוט שליבעוד ש ,הרבות שבהסבר זה
? שהסרטן עבר שינוי גנטי שהופך אותו גלוקוז. מה הם יאמרו במקרה הזה של הללא סתירות ,העמידות

 לחלוטין את מחקרו של אוטו היינריך ורבורג, ואם איננו רוצים סתורי ? הסבר זהגלוקוזלבלתי תלוי ב
  הרי נשאר רק ההסבר שלנו. ,ויכולים לסתור אותו

 

 לתאור התפתחות הסרטן עם הזמן מודל מתמטי קצר
 

N(t)=N(0)et            . ידוע שנוסחת התפתחות הסרטן היא אקספוננציאלית וצורתה  16
       (1) 

הינו גודלו  N(0)כאשר , מסמן את אגרסיביות הסרטן כלשהו,  tהינו גודלו של הסרטן ברגע   N(t)כאשר
  , t=0של הסרטן ברגע התחלתי מסוים 

 כלהלן: , הרי ביכולתנו למצוא בקלות את  ב שאותו נסמן  זמן הכפלת הסרטןאם אנו יודעים את 

2N(0)=N()= N(0)eלהתקיים   ( צריך1לפי נוסחה )
    

 Ln(2)    (2)= = 0.6931         ומכאן נובע ש                                            e=2   ומכאן נובע  

    (3)/0.6931=                      ומפה אנו פותרים את   2הוא הלוגריתם הטבעי של  Ln(2)כאשר 

            יותר  ומובנת ( נקבל נוסחה פשוטה 1( בתוך )3שמופיע ב ) אם נציב את 
/

N(t)=N(0)2t
  (4) 

)או כל סמן העכשווי, גודל הסרטן הוא  N(0) :(4משמעותם של הסימונים השונים של נוסחה ) נחזור על

הוא הזמן הנמדד החל מהרגע   t,2פי  שלוקח לסרטן לגדולזמן ההוא  , המייצג את גודל הסרטן(

נמדד בימים, אזי  זהות, כלומר אם  tושל  היחידות של  .   tזמןבהצפוי גודל הסרטן  הוא N(t)הנוכחי, 

 .יהיה בחודשים  tניתן בחודשים אזי גם  ואם ,  הנמדד בימים  t יש להשתמש ב

 

https://survivewithcancer.wordpress.com/2014/03/23/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2014/03/23/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2014/03/23/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e/
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 הדיאטה הקטוגנית לחולה בסרטן אגרסיבי תרומתחישוב 
 

פרמטר מסוים שקשור למצוא  צורך יש, על מנת שאוכל לבצע חישובים על בסיס המודל שלעיל  .17

. שכולן תהיינה לטובת הדיאטה הקטוגנית לצורך כך נניח מספר הנחות,להשפעת הדיאטה הקטוגנית. 
להראות שהדיאטה הקטוגנית כמעט אינה תורמת דבר למלחמה נצליח אם למרות העובדה הזאת, 

 חזק את המסקנות. ייאטה שלנו עולה עליה עשרות מונים, הרי שזה רק בסרטן, ושהד

קלוריות משומנים, כאשר בפועל  30%-25%צריכה לכלול  שתזונה מאוזנתהדיאטנים מדברים על כך  א.

         .)הנחה זו פועלת לטובת הדיאטה הקטוגנית( בלבד 25%זה הרבה יותר. אנו נניח שבפועל זה 
אף ,  80%יעמוד על בתזונה של החולה אחוז האנרגיה מהשומן ש לכך שנוכל להגיעאנו מניחים גם,  ב.

  קשה ביותר להגיע לכך.. ש7בסעיף  הראנועל פי ש

 75%אחוז הקלוריות מפחמימות פלוס חלבונים מבעקבות הדיאטה ירד משתי ההנחות הללו נובע, ש ג.

מהכמות שלפני תחילת  ,%27לים הקלוריות מפחמימות+חלבונירידה של כמות  תהיה , כלומר%20ל
הרי לגלוקוז, מומרים הפחמימות והחלבון  מאחר שבסופו של דבר, תחת הדיאטה הקטוגנית .הדיאטה

. גם הנחה זו פועלת לטובת מכמות הגלוקוז שלפני הדיאטה %27שנוכל להניח שגם אחוז הגלוקוז ירד ל
אחוז הגלוקוז בדם כמעט שלא  .שומן 60% שומן ל 25%הדיאטה הקטוגנית, כי כעובדה כשאנו עולים מ

  . 6כפי שציינו בסעיף  משתנה

תגיע לאזור הרי ש מפחמימות לא מפחיתה את כלי הדם המזינים את הסרטן, תהימנעומכיוון ש ד.

. כמעט בטוח שלפני מהסרטן המקורי 27%הסרטן כמות גלוקוז המאפשרת חיים לפחות לסרטן בגודל 
מכמות הסוכר  27%הגלוקוז שהגיע לסביבתו, ולכן יתכן שירידה ל של 100%הדיאטה הסרטן לא ניצל 

למקסימום כלומר  אנו נניח שהסרטן יקטן אבל  מגודלו של הסרטן המקורי 40%תאפשר חיים אפילו ל
 .מגודלו המקורי 27%ל

, התוצאה של כל מגודלו המקורי 27%ל  קטן מידיתלנוחיות החישובים שלנו, נניח גם שהסרטן  .ה

   N(0)0.27ל  מידית N(0)הללו הינה, שבמודל של הדיאטה הקטוגנית, אנו מורידים את ההנחות 

 
 .סרטן אגרסיבי הםשיש ל, דיאטה קטוגנית יםהעוש ,יםחול 2. נניח שיש לנו 18

  1כלומר   ,כל חודש 2פי המכפיל את עצמו  יש סרטן  לחולה א'

  0.77 כלומר זהה למקרה שלי(  יום  )שזה 23.4יש סרטן המכפיל את עצמו כל  לחולה ב'

 .ואני מכיר כמה חולי סרטן ערמונית, עם רמת אגרסיביות כזו ,רמות כאלה של הכפלה אינן נדירות
 

בנוסחה עבור אנו מציבים  71על בסיס סעיף : N(0) המקורינחשב מתי יחזור הסרטן לגודלו . 91

תחת דיאטה הסרטן  גודלו של (4וסחה )על בסיס נלכן ו  N(0)במקום   N(0)0.27הדיאטה הקטוגנית  

                                                                    זמן יהיה  t לאחר  קטוגנית
/

N(t)=0.27N(0)2
t

   (5) 

תקבל ע"י פתרון המשוואה מ ,שלפני תחילת הדיאטה N(0)יחזור הסרטן לגודלו המקורי שבו זמן ה

=                                                                 N(0)(5הבאה הנובעת מ )
/

N(t)= 0.27N(0)2
t

   (6) 

בשני האגפים של המשוואה  N(0)(  ונצמצם ב 6) נוסחהב  1  חולה א' שלזמן ההכפלה נציב את 

2*0.27 =1                                                                                                         ונקבל
t

     (7) 

 (8)   חודשים     t= 1.89                                          חוזר לגודלו המקורי לאחר 'חולה א הסרטן של ו

 (9)      חודשים  t= 1.45                  חוזר לגודלו המקורי לאחר    0.77שאצלו  חולה ב' והסרטן של

 

  .ג. 17הרי על בסיס שיקול דומה למוסבר בסעיף  מהקלוריות הינם משומנים, 85%נניח ש אם 

2*0.20     = 1                                                                             ( תהפוך להיות 7וסחה )נ
t

(10) 

 (11)חודשים      t=2.32                                         חוזר לגודלו המקורי לאחר   'חולה אוהסרטן של  
 (12)    חודשים =1.79t                                                                נקבל                , חולה ב' עבורו

ה לאריכות התרומקלוריות משומנים,  85%, של ובלתי מתקבל על הדעת ,גם במצב קיצוני ביותר ,כלומר
וגם זה תחת הנחות מקלות  והינה בערך כחודשיים ,עבור חולה בסרטן אגרסיבי לא משמעותית ,הימים

 הקטוגנית.לא מציאותיות שהנחנו לטובת הדיאטה ו
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נתוני  שאר אתזאת ונציב  ,N(0)=1 ללא הגבלת הכלליות נניח: שנה תוךהסרטן  פי כמה יגדלנחשב . 20

 N(0)720.)=12N(    (31)*122 .0=72*=1105.974096                              ונקבל (5בתוך )  חולה א'

 .0=72*=13266.0149608            :נקבל  חולה ב' חישוב דומה עבורב
0.77)/12

2*0.27)=12N(    (41) 

 13266ופי  1105.97יוכפל הסרטן פי כלומר, בסוף השנה, למרות הדיאטה הקטוגנית החריפה, 
 .בתום שנה שני החולים היו מתים ואין שום ספק שללא טפול רפואי  בהתאמה

 

 CUNC- שוקה את דיאטת צואם יאמ יםחולם מה יקרה לאות

 

 כאשר ,שהינה דיאטה דלת שומנים ,שוקה-. נבדוק מה יקרה למי שעשה את הדיאטה שלנו דיאטת21

  שמן פשתן.אותו אני צורך באמצעות  , המנעות מכל שומן למעט על הדגש הינו  

קצב את  הקטנתיהראיתי ש, גירסה מדעית-אילוצי תזונה התפתחות הסרטן תחת בעבודתי הגדולה,. א

כתוצאה מניסיונות לא , בהמשך הזמן שנים 53. כ כל  2לפי יום,  23.4ל כ 2 גידול כלי הדם המזינים מפי
 ,והקפדה פחותה במשך השנים על הדיאטה ,מוצלחים שעשיתי על עצמי, ואת חלקם פרסמתי באתר שלי

מעכבת גם את  - " CUNCדיאטת " שוקה ה יותר מאוחרת גם בעבוד  שנים. 3הגיע ההכפלה לכל כ 
ללא  , קורית אצלי,2שהכפלת הסרטן פי  ,הראיתי בחישובים פשוטים ביותר הסרטן האלים ביותר
 2.5פי ו בשנה 50,000בערך פי הכפלה זה  ,יום 23.4שהכפלה כל אציין יום,  23הדיאטה, כל פחות מ 

עלה הסרטן  ,בזכות הדיאטהבמציאות, , מיליארד בשנתיים 2.5פי גיאה, לא ש ו, זבשנתיים מיליארד
 אישור מחדש של זמן הכפלה ,והמשמעות של זה הינה 4.04פי  , רקהאחרונות שניםה 6 במשךאצלי, 
כתוצאה משהות לדוגמה , וו בתוצאותמאציין גם שבתקופה זו עשיתי על עצמי ניסויים שפג שנים. 3כל כ 

ל  1.02יום מ  35אצלי תוך    PSAי לשמור על הדיאטה במשך כשבועיים, עלה ה בחו"ל שם לא יכולת
 .בתוצאה הכלליתביותר מה שפגם  1.9

בלבד,  1.26יוכפל גודלו של הסרטן, אצל שני החולים פי  שבתום שנהשנים פרושו  3זמן הכפלה כל  ב.

, כאשר הם תחת משטר של דיאטה בהתאמה וחולה ב'' חולה אאצל  26613ופי   1106לעומת פי 
 .כלומר אי אפשר להשוות בכלל בין שתי הדיאטות, הנמצאות בליגה שונה לחלוטין  קטוגנית,

 ,נתייםפעם בששל ונרד רק להכפלה  ,שניםהרבה לאורך תוצאה כזו שקשה לשמור על  ,גם אם אניח. ג

             1106לעומת  ,בלבד 11.4פי  שני החולים יוכפל הסרטן של הרי בתום שנה מתחילת הדיאטה 
ל אף עכלומר  .(20)ראה סעיף  דיאטה קטוגניתכשהם תחת בהתאמה, אצל שני החולים  13266 -ו

ברור  גם במקרה זה, שהנחנו הנחות רבות לטובת דיאטה קטוגנית ולרעת דיאטה דלת שומנים, הרי
עצמה, ובוודאי כשמשווים  לחלוטין שהדיאטה הקטוגנית חסרת כל ערך ממשי למלחמה בסרטן בפני

 אותה לדיאטה דלת השומנים שלנו.

 להלן טבלה השוואתית המציגה את ההבדלים הגדולים בהתפתחות סרטן אגרסיבי בין שתי הדיאטות ד.

 
 דיאטה דלת שומנים דיאטה קטוגנית דיאטה קטוגנית חודש

t = חודש 


=0.77 חודש 
 

 התוצאה ללא תלות 
 באגרסיביות

0 0.27 0.27 1 

1 0.54 0.66 1.02 

2 1.08 1.63 1.04 

3 2.16  4.02 1.06 

4 4.32 9.89 1.08 

5 8.64 24.33 1.10 

6 17.28   59.85 1.12 

7 34.56  147.23 1.14 

8 69.12 362.20 1.17 

9 138.24 891.04 1.19 

10 276.48 2192.02 1.21 

11 552.96 5392.52 1.24 

12 1105.92 13266.01 1.26 

 
 .חודשים  ויתרונה של הדיאטה שלנו ברור ובולט tנותנת פי כמה גדל הסרטן לאחר  הטבלה

 

https://survivewithcancer.files.wordpress.com/2013/04/d79ed795d793d79c-d79ed7aad79ed798d799-d79cd7aad790d795d7a8-d794d7aad7a4d7aad797d795d7aa-d794d7a1d7a8d798d79f-d7aad797d7aa-d790d799d79c1.pdf
https://survivewithcancer.wordpress.com/2014/11/01/%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%94-cunc-%d7%9e%d7%a2%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2014/11/01/%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%94-cunc-%d7%9e%d7%a2%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99/
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 הסיבה להבדל בין שתי הדיאטות
 

בגודלו פוגעת )אולי(  קטוגנית חריפה המכך שדיאטנובע  ,בין שתי הדיאטות ,. ההבדל העצום22

)נתון זה בספק, ונובע  ,מגודלו 27%ו ל ומורידה אות N(0)כלומר פוגעת ב , ההתחלתי של הסרטן
אספקת ע"י  ,אך תומכת בגידול האקספוננציאלי שלו מההנחות שלנו לטובת הדיאטה הקטוגנית(

מאריכה מאד את זמן הכפלת הסרטן הדיאטה שלנו , לעומת זאת   שומנים התומכים באנג'יוג'נסיס.

שנים,  הרי בנוסחה  3ם לזמן הכפלה כל אם נרד בעקבות דיאטה דלת שומני  .מגדילה את כלומר היא 

, שזה חולה ב' עבור 0.77במקום  ו   חולה א',במקרה של   במקום  (  יהיה5)

את מקטינה   47 פי  שהגדלת ( מבהיר לנו 5עיון בנוסחה ) .בהתאמה  47ופי  36פי  הגדלה של 

ואנו עוברים ממצב , הצמיחה של הסרטןמשמעות אדירה בהאטת ויש לזה  47( פי 5החזקה שבנוסחה )
 ליכולת לחיות עשרות שנים.  ,תוך פרק זמן של מספר חודשים ,של מוות בטוח

 

 של חולה א'   תבנוסחאו 31.2פי ו 24. אפילו עם נרד להכפלה אחת לשנתיים, הרי החזקה תרד פי 23

 49608ומפי שנה ב 4096ההכפלה של הסרטן תרד מפי ש הינה  המשמעות של זהב' בהתאמה.  -ו
 ,הדיאטה שלנו מביאה את כל הסרטנים' בהתאמה. וחולה ב' חולה א, עבור בשנה 1.41לפי בשנה 

מאפשרת לנו לחיות חיים  היא אם מתחילים בה בזמןו ,רמת צמיחה נמוכהלאותה  ,אלימים ככל שיהיו
 ארוכים בבטחה ובשלווה, תוך מציאת זמן להמשך מלחמה יעילה בסרטן.

 

כי הסרטן חוזר , קטנה תדיאטה דלת פחמימומהתועלת  ,יותר אגרסיביכל שהסרטן כש אנו רואים .24

מפני  דיאטה דלת שומנים עולהמ התועלת  יותראגרסיבי ככל שהסרטן  ,לעומת זאת ,לקדמותו מהר יותר
ב קצ .לקצב צמיחה כמו של סרטן בעל אגרסיביות נמוכה יותרשמצמיחה מהירה יותר אנו יורדים 

צמיחת כלי  כלי הדם המזינים את הסרטן.הצמיחה של  בששני הסרטנים יורדים אליו, הוא קצ הצמיחה
 הדם המזינים תלויה אך ורק במטבוליזם שלנו, ובדיאטה שלנו. 

חומר כי היא אינה משפיעה על כמות  ,אגרסיביות הסרטן המקורית אינה משנה דבר ,תחת הדיאטה שלנו
המאתחלים את תהליך  ,הסרטן יכול להגדיל את קצב ייצור האנזימים .הגלם שאנו מספקים לסרטן

שמותנית במגבלת המזון שאנו  ,זה לא ישנה את קצב צמיחת כלי הדםאך ככל שירצה,  ,האנג'יוג'נסיס
שנים ומעלה, הרי דיאטה דלת  3.5כל דהיינו שזמן הכפלתו אם הסרטן הוא איטי מאד מספקים לסרטן. 

אחר שפה מה שמגביל את הסרטן זה לא הדיאטה, אלא האגרסיביות שומנים לא תעשה דבר מ

 ?אבל ברמות נמוכות כל כך של אגרסיביות מי בכלל זקוק לדיאטה, הנמוכה של הסרטןהאינהרנטית 

 
 מה קורה כשהסרטן אינו אגרסיבי

 
בכל הדוגמאות הקודמות בדקתי סרטנים אגרסיביים, נשאלת השאלה מה קורה בסרטנים שאינם  .25

ת הדיאטה בההנחות לטו חמשתכאשר הנחנו את ומר סרטן שזמן הכפלתו שנה ומעלה? גרסיביים, כלא
 תשזו דרך רבת כח, הקיימ לא עשיתי זאת מפני שחשבתי שהן הגיוניות או סבירות, אלא מפני הקטוגנית,

הנחות אם אני מניח  .רגישות התוצאות לשינוי בפרמטרים של המודל שבודקת את ,בחקר ביצועים
הקלתי בהנחות אלא אף משהו אחר שלגביו לא  ,מוגזמות לטובת פעולה מסוימת, ומוכיח שלמרות זאת

החמרתי, הוא הרבה יותר טוב, אזי אני בטוח במסקנות. וזה מה שעשיתי בנתוח המתמטי כאשר טפלנו 
לא שינו  ת אלוולכן הנחודיאטה דלת השומנים, ליתרון עצום  ואכן קבלנו שגם כך יש  בסרטן אגרסיבי.

במקרה של סרטן לא אגרסיבי,  .כלל את המסקנות החד משמעיות לטובת הדיאטה דלת השומנים
 אפשרות להסקת מסקנות שגויות.עד כדי  ,ההנחות שהנחנו מתרחקות מהמציאות

 

 73%של קלוריות מפחמימות וחלבון תוריד באמת  20%שירידה ל  תהאומרנתחיל עם ההנחה . 26

מקנה הנחה זו  ,מגודלו  0.27ל  מיד , הוא ירד בשלב הראשוני, וכתוצאה מזהסרטןמאספקת הסוכר ל
 כי סגירת הפער הזו אורכת הרבה זמן בגלל איטיות הצמיחה. , סרטן שצומח לאטליתרון משמעותי 

 .ה'17ד', 17ג', 17בתתי הסעיפים  תוראה הסבר והסתייגויו, מבוססתמלכתחילה הנחה זו לא היתה  א.

 דברה , משמעותבמקום פעם בחודש גרסיביות הסרטן יורדת להכפלה פעם אחת בשנהכאשר א. ב

צורך במקרה כזה הרבה פחות קלוריות, מאשר  סרטן  ולכן הוא, פעילות נמוכה מאוד של התא הסרטני
ב' -עבור חולה א' ובשנה,  2בשנה לפי  49608ופי   4096פי של אנו יורדים מהכפלה . אגרסיבי

לא תפגע כלל בצמיחת , גלוקוזהמהקלוריות מסופקות מ 27%שהירידה למצב שבו  ,כןלכן יית בהתאמה,
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כלומר בגלל הפעילות הנמוכה של הסרטן הרי דיאטה  .וזה המצב הסביר בעיני, סרטן לא אגרסיבי
 כהוא זה את  ורנהעצתולא כלל  נהשפעתלא , סתם דיאטה דלת פחמימות גםקטוגנית ובוודאי 
 התפתחות הסרטן.

 .לאורך זמןחריפה ה נוספת שמאבדת מתקפותה הינה ההנחה שנוכל לשמור על דיאטה קטוגנית הנח .ג

מגודלו בעוד שאנו לא מניחים זאת לגבי  27%בדיאטה הקטוגנית מיד ל על פי הנחותינו יורד הסרטן 
, דרךבתחילת היתרון בסרטן לא אגרסיבי לדיאטה הקטוגנית  הנחה זו נותנתהדיאטה דלת השומנים, 

 לאורך תקופה כזו ארוכה ואף מעל לכך.קשה וקשה מאוד לקיים דיאטה כזו  ,שנים 2.9כול להמשך יש
 

שדיאטה קטוגנית הינה, מסקנתי האיתנה בתת הסעיפים א. ו ב. שבסעיף הקודם, לאור הדיון . 27

 . כנראה לא מעכבת בכלל את התפתחות הסרטן כאשר הסרטן איננו אגרסיבי
ובמיוחד אלה הממליצים עליה, ומקבלים כסף טוב  הקטוגניתקים של הדיאטה אני בטוח שהחסידים האדו

אשר עבור המלצה זו, לא יסכימו לקבל זאת, לכן אבצע את הניתוח המתמטי עם כל ההנחות הקודמות, 
בלב  ,אוכל להניח ,לעומת זאת .כנראה אינן תקפות בכלל כאשר הסרטן לא אגרסיבי, כפי שהסברתי

, שנים 3 הסרטן ל ה שלהכפלהזמן  תירידעל  Cunc-בדיאטת שוקה טווח ארוךשניתן לשמור ל ,שלם
 . בגלל העובדה שדיאטה זו קלה בהרבה מהדיאטה הקטוגנית

 

ני נעשה שלצורך זה   ?מה יקרה לחולה בסרטן לא אגרסיבי, בשני סוגי הדיאטה אנו שואלים, .28

קלוריות  80%של  שה דיאטה קטוגניתהעו, שנה 1חולה עם זמן הכפלת סרטן  א' חישוב: חישובים

המורידה את קצב צמיחת כלי  דיאטה דלת שומניםאותו חולה כאשר הוא עושה , ב' חישובו משומנים,

 בשנים. נתון כאשר זמן ההכפלה , 3  להדם המזינים ולכן גם את קצב גדילת הסרטן 

 .ו ההתחלתית שלפני הדיאטהלרמת ,שתחת הדיאטה הקטוגנית ,יחזור הסרטןבשלב ראשון נבדוק מתי 
אבל הפעם זה בשנים , כלומר ,  t=1.89נקבל גם פה זמן  (9)( 8( )7על בסיס החישוב שבנוסחאות )

 כל שנה. 2ומפה הוא יתחיל לגדול פי  ,שזה יפה מאוד ,שנים 1.89לאחר הסרטן יחזור לקדמותו 
 הינן כלהלן:   N(0)=1עבור נוסחאות צמיחת הסרטן 

                                        דיאטה קטוגנית =' עבור בדיקה א
t

20.27x = 
/

N(t)=0.27N(0)2t
   (15) 

                                                 Cunc-דיאטת שוקה=  'עבור בדיקה ב
/3t

2=
/t2)0(N(t)=N   (61) 

  ,מגודלו, נובע 73%כתוצאה מההנחה שלנו, שבמקרה של דיאטה קטוגנית, הסרטן מאבד מיד 
בהמשך ו, לא משמעותית מאד אבל בצורההדיאטה הקטוגנית נותנת תוצאות יותר טובות,  ,שבהתחלה

ואנו שואלים מתי נקודת  ,בצורה משמעותית ביותר ,נותנת תוצאות טובות יותר הדיאטה דלת השומן
 תו הזמן? ומה גודלו של הסרטן באו כלומר אחרי כמה זמן הם יהיו באותו גודל ,המפגש

התוצאה מתקבלת מפתרון השוויון 
t 
                                           20.27x=

t/3
2       (17) 

מפה ואילך יש יתרון ברור לדיאטה דלת  , N(t)=1.92שנה ואילו  t=2.83 והתוצאה המתקבלת היא 
 מרמתו ההתחלתית.בלבד  21.9שנים, לאחר שהסרטן צמח פי  2.83, השוויון קורה לאחר רהשומן. כלומ

 
 להלן טבלה המראה את התפתחות הסרטן בשני המקרים:

 
 ןגודל הסרטן תחת דיאטה דלת שומ גודל הסרטן תחת דיאטה קטוגנית בשנים  tזמן 

 ג ב א
0.00 0.27 1.00 

1.89 1.00 1.55 

2.00 1.08 1.59 

2.83 1.92 1.92 

3.00 2.16 2.00 

3.78 3.71 2.39 

4.00 4.32 2.52 

5.00 8.64 3.17 

8.00 69.12 6.35 

10.00 276.48 10.08 

13.00 2211.84 20.16 

15.00 8847.36 32.00 
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מפני  ,יתרון שאיננו משמעותי בכללהדרך יש יתרון קל לדיאטה הקטוגנית,  תשבתחילאנו רואים  
נובע מההנחות וש ,רב מוטל בספקהבדל ה, שההבדל בגודל הסרטן לאורך כל התקופה קטן ביותר

של הדיאטה דלת את היתרון הברור   אנו רואים אולם בהמשךשהיו לטובת הדיאטה הקטוגנית,  ,שעשינו
 השומנים, יתרון ההולך וגדל בצורה אקספוננציאלית עם הזמן.

ואז נתחיל בדיאטה דלת  1יכול מישהו לאמר, בואו ונתחיל עם דיאטה קטוגנית עד שהסרטן יחזור לגודל 
)כפי שרואים  שנים 1.89יעברו עוד  1.55יגיע לגודל  תחת הדיאטה דלת השומנים עד שהסרטן, ושומנים

כלי  ,1תחת הדיאטה הקטוגנית חזר לגודל המקורי ששכשהסרטן  מפני ,. רעיון זה לא יעבודמעמודה ג'(
 ואם אנו ,.(14)ראה הסבר בסעיף  הברגע ההתחללעומת גודלם  3.7גדלו פי כבר הדם המזינים שלו 

הרי שדיאטה זו שהשפעתה נובעת מהאטת צמיחת כלי הדם המזינים,  עושים כרגע דיאטה דלת שומנים
דיאטה זו תתחיל להשפיע רק  מפני שכלי הדם כבר גדלו בעקבות הדיאטה הקטוגנית. ,כרגע לא תשפיע

ל דלת השומנים תתחי הכלומר הדיאטאשר גודלו של הסרטן יתאים לגודל כלי הדם המזינים אותו, כ
עיון בטבלה מראה לנו  .המתאים לכמות כלי הדם המזינים 3.7לפעול רק אחרי שהסרטן יגיע לגודל 

פי  רק הסרטן גדלשנים היה  3.78אחרי  , הריאילו היינו מתחילים מהתחלה בדיאטה דלת השומניםש
 .בכל מקרה עדיף להתחיל בדיאטה דלת השומניםלכן על פי הרעיון שלעיל,   3.7פי במקום  2.39

 

אפשר לחשוב שעם דיאטה דלת מי שאינו מעורה בעניינים, יכול לאמר, על מה אתה מדבר? . 29

זה בדיוק כוחה של שנה? ובכן כן,  15אתה מדבר על , ו32הגדול פי שומנים אפשר לחיות עם סרטן 
רק להשיג תוצאות כאלו במציאות, תלוי  האין שום בעי, המאפשרת תוצאות כה מפתיעות, והדיאטה שלנו

בתחילת הדרך כאשר הסרטן היה קטן  ,כמוני ,אם אתה מתחיל בדיאטה .מתי אתה מתחיל בדיאטה
PSA=0.2  , נקבלשנה עם דיאטה דלת שומן  15הרי אחרי PSA=6.4 אצל , נמוכה יחסיתרמה  שזו

)המספרים  .שזה מצב אבוד PSA=1769.47לעומת דיאטה קטוגנית שבה , חולה סרטן ערמונית
ההסבר לכך הינו שאנו מדברים  , 0.2כאשר אנו מכפילים את התוצאות שבטבלה ב  ,להמתקבלים מהטב

 PSAשנה ה 11 במציאות, אצלי לאחר כשעל בסיסו נבנתה הטבלה(.   N(0)=1במקום N(0)=0.2על 
אני מדגיש  הינם מציאותיים מאד.  Cunc-כלומר המספרים הנוגעים לדיאטת שוקה 2.0עומד על סביבות 

הוכחת טענתנו, ואין ם בטבלה לעיל הנוגעים לדיאטה הקטוגנית הינם מספרים רק לצורך שוב שהמספרי
 , הדיאטה הקטוגניתכשהאגרסיביות נמוכה ,אין לי שום ספק שבמצב האמיתילהסתמך עליהם כעובדה, 

 .הסרטן עלבכלל  משפיעהאינה 
 

 6בטווח של  , הרישנהב 2 פיכל עוד זמן הכפלת הסרטן קטן מ? . ומה לגבי סרטן עוד פחות אגרסיבי 30

ואילו , מה גם שהיא הרבה יותר קלה מהדיאטה הקטוגנית ,שנה ומעלה עדיפה הדיאטה דלת השומנים
אני לא מתאר  ,. חוץ מזהמשמעות רפואית להבדל בתוצאות שבין שתי הדיאטותשום אין , שנים 6עד ה

, ובוודאי רצה לעשות דיאטה כלשהישי ,א שנתיים ומעלהושזמן הכפלת הסרטן אצלו ה ,לי שימצא מישהו
, וגם קשה ממנה בהרבה לא דיאטה קטוגנית, שלמרות כל ההנחות לטובתה היא רחוקה מהדיאטה שלנו

בגלל פעילותו , דיאטה זו לא תשפיע בכלל על הסרטןעל פי כל השיקולים שהבאנו  ,זהלכל  אולם מעבר
חסמים מוגזמים כלפי מטה של התוצאות והמספרים בטבלה אינם מייצגים מצב אמיתי, אלא . הנמוכה

 האמיתיות. 
 

 לחיות לפיה,אם בכל זאת יהיה מישהו שירצה פרט לעובדה שהדיאטה הקטוגנית לא מועילה, הרי .31

הסרטן מגדיל לעיתים די קרובות , מפני שחסרון גדול ביותרבמקרה של סרטן לא אגרסיבי, הרי שיש לכך 
, קשות לפני שהוא יבחין בכך קיינז י שעושה דיאטה קטוגניתומ, את האגרסיביות שלו במהלך השנים

, כי מה שמגביל את הצמיחה בדיאטה שלנו זה לא תהיה לכך שום השפעה שבדיאטה דלת שומניםבעוד 
  .לא האגרסיביות, אלא המזון שאנו אוכלים 

 

 כום ומסקנותיס
 

 :להלן מספר מסקנות .32

  ומאריכה חיים לכל היותר ,מאד אגרסיבי לטיפול בסרטן יממשחסרת כל ערך הינה  קטוגנית דיאטה . א

המאריכות   ,מדהימות תוצאות  ,אגרסיבייםבסרטנים , שומנים נותנת בעוד שדיאטה דלתחודשים  1-3ב 
בתום שנה יהיה סרטן אגרסיבי מאוד שתחת הדיאטה הקטוגנית  שנה. 20את חיי החולה אף למעלה מ 

  . Cunc-א תחת דיאטת שוקהמסרטן הנמצ 10,000גדול אפילו פי 
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 בגלל מיעוט המזונות ,לביצוע מאד קשה ,קלוריות משומן 90%-80% הנותנתדיאטה קטוגנית  .ב

 תאימיםהמ יש אינסוף מוצרים , כי הדיאטה שלנו, קלה הרבה יותר ,לעומת זאת ,זהכיחס מקיימים ה

 .cunc-שוקה-לדיאטת-ודוגמאות-פרוטוראה שות הדיאטה שלנו, דריל

  לא די או דומה לה, לצורך מלחמה בסרטן. ,תפחמימודלת יש הרבה נטורופתים הממליצים על דיאטה . ג

בעד המלצות שלא תורמות דבר, הם גם נוטעים אשליות בקרב החולה  ,שהם לוקחים הון תועפות
ע"י בזבוז זמן יקר שלו, בהמתנה לתוצאות דיאטה חסרת ערך,  ,וגורמים להחמרה במצבו של החולה

  .האלכים יקרמ על  יות ויש לי עדו, סרטןע"י תזונה המעודדת את צמיחת ה ,ובנוסף גורמים לו נזק

. אם אתה עושה דיאטה דלת שומנים אמיתית ואתה בריא )חוץ מהסרטן( הרי שאין לך שום בעיה ד

,    אותו, זה צמיחת כלי הדם המזינים מזון לסרטןאת האכילת פחמימות ופירות, באשר מה שמגביל ב
באמירה זו המלצה לצרוך אין  רטן מחסור בשומן.וצמיחה זו אינה מושפעת מאספקת סוכר כל עוד יש לס

זה לא חשוב, כל  מבחינת המלחמה בסרטן, סוכר,  אך היא אומרת שאם הנך בריא, חוץ מהסרטן, אזי
 עוד אתה  עושה את הדיאטה שלנו. 

    את המקדם הליניארי  )אולי( נובע מכך שדיאטה קטוגנית מפחיתה ,בין שתי הדיאטות ,ההבדל הגדול .ה

בעוד שדיאטה דלת שומנים פוגעת בחזקה  ,N(0)נוסחת התפתחות הסרטן כלומר פוגעת ב  של 

היתרון של הדיאטה דלת , ולכן  שסימנו אותו ב  ,כלומר בזמן הכפלת הסרטן ,)אקספוננט( של הנוסחה

  .הולך וגדל אקספוננציאלית עם הזמןהשומנים 

 2-3תוך ת שמתבררעובדה , ת השומניםעדיפות עצומה לדיאטה דלכאשר הסרטן אגרסיבי יש .  ו

 ,לדיאטה קטוגניתעדיפות קלה בתחילת הדרך  לכאורהיש חודשים, ואילו כאשר הסרטן לא אגרסיבי 
דיאטת  שלהעצום היתרון  .שהינה גם חסרת כל משמעות מבחינה רפואיתעדיפות המוטלת בכלל בספק, 

 תגדלים אקספוננציאליין שתי הדיאטות בהמשך הזמן, כאשר ההפרשים ב בא לידי ביטוי   Cunc-שוקה
 ומגיעים לפי אלפים. 

 . בנוסף ליתרונות המוחלטים הברורים של הדיאטה דלת השומנים, הרי שיש לה יתרון חשוב ביותרז

נוסף כלהלן: אם במהלך השנים אגרסיביות הסרטן תעלה, הרי עד שמי שעושה דיאטה קטוגנית יבחין 
זה    Cunc-בעוד שלגבי מי שעושה דיאטת שוקה ,מהירה תוך זמן קצר יגרם לו נזק רציני בצמיחהבכך, 

את  תוצאות הדיאטה, באשר מה שמגבילמשפיעה על , מפני שאגרסיביות הסרטן לא לא משנה בכלל
 שתלויהשל כלי הדם המזינים,  הצמיחהאלא האטת  ,הצמיחה של הסרטן זה לא האגרסיביות שלו

       בדיאטה בלבד.   

     אגרסיביות של הסרטן, ובכך תלות בעל כל הסרטנים, ללא  שווהפועלת  Cunc -וקהדיאטת ש. ח

בה  בתנאי שלא מתחיליםנותנת תקווה לאריכות ימים ארוכה מאד גם עבור הסרטן האגרסיבי ביותר, 
 .  ובמיוחד לא בסרטן אגרסיבי איננה מתאימה לטפול בסרטן בכללואילו דיאטה קטוגנית  ,מאוחר מידי

 
 ותהער

 
 עבודה זו אינה דנה ביתרונות הדיאטה הקטוגנית אצל אנשים בריאים, שייתכן שלגביהם היא טובה . 33

לצורך איננה טובה  הקטוגניתשהדיאטה  ,שאנו אומרים הינו מה   אחרות,  מטרות השגת   לצורך
 .ומניםבכך שהיא מעודדת אכילת ש ,חולי סרטןלביותר מזיקה אפילו היא  ,להיפךומלחמה בסרטן, 

  

תמיד ימצא מי שיאמר, הנתונים שלך נכונים רק לגביך, שהרי לא עשית ניסוי על מדגם רחב של . 34

כלהלן: בכל העבודות שעשיתי החלק התאורטי המתמטי איננו  חולים. על השטות הזו אני מגיב
תה על התאוריה לא נבנתה על סמך התוצאות שלי, אלא נבנמתמטיקה שנבנתה בשביל יהושע אליעזר, 

העובדה  ובלי שום קשר לתוצאות שלי. מחקרים מוכחים של אחרים,ו ,, חוקי טבע קיימיםבסיס תאורטי
שהתוצאות שלי שמתפתחות ומגיעות לאחר ביסוס התאוריה, מתאימות לתאוריה, אינן מורידות מתקפות 

ים בחישוב ,הנתונים הספציפיים שליהשימוש בפרמטרים הנובעים מלגבי התאוריה אלא רק מוסיפה לה. 
אומר כך: המטבוליזם של אליעזר יהושע איננו שונה מהותית  מהמטבוליזם של כל עבור אנשים אחרים, 

בנויות  ,ושל הדיאטה דלת השומנים ,החולה רק בסרטן, וכל התאוריה של הדיאטה הקטוגנית ,אדם אחר
המטפל  ,שהמודל המתמטיהמשותפים לכל האנשים. שימו לב  ,על תהליכים מטבוליים מוכחים היטב

כל הניתוחים ל הדבר נכוןכך  ,אין לו שום דבר הקשור לאליעזר יהושע ,בתרומה של הדיאטה הקטוגנית
רק להשוואה מול הדיאטה שלנו יש קשר לתוצאות שלי, אבל הניתוח . שעשיתי התאורטיים האחרים

מראה שהיא  גם אם לא משווים אותה לדיאטה שלי, הלוגי והמתמטי של הדיאטה הקטוגנית בפני עצמה,
מרוב שאנו מדברים על ההבדלים הגנטיים בסרטן של שני חולים, החולים באותו סרטן, לא יעילה כלל. 

https://survivewithcancer.wordpress.com/2015/08/03/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98-%d7%95%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%94-cunc/
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כולל בגנטיקה, שאם לא כן לא היינו שני בני  ,אנו דומים מאד ,שבתהליכי החיים הרגילים ,אנו שוכחים
לכל לכל בני האדם ו יםאני מסתמך רק על תהליכים המשותפ  .אדם, אלא אחד היה בננה והשני זבוב

 חוק שימור החומר והאנרגיה, האומר, מחזור התא וחלוקתוהסרטנים, כמו תהליך האנג'יוג'נסיס, 
. העובדה היא שכולנו , והתהליכים המטבוליים המשותפים לכל בני האדםשבשביל לגדול צריך לספק מזון

צורה, ובאופן עקרוני ובגדול כל ונזקקים לאותם חומרים, המעובדים בדיוק באותה  םבני אדם הניזוני
התהליכים המטבוליים שלנו דומים. ועל ההבדלים הקטנים שביני לבינך, אנו מתגברים ע"י ניתוח 

לרעה, ועדיין מתקבלות תוצאות  3ופי  2לפרמטרים שנמצאו אצלי, עד כדי פי  של התוצאות ,רגישות
. שקצב צמיחת כלי הדם 23 -. ו21פים סעיהנחתי בלפיו  מצוינות. ניקח לדוגמה את הניתוח שעשיתי פה,

ועדיין קבלתי תוצאות מדהימות  ,שנים 3-3.5שבפועל אצלי זה היה כל  זמןב ,ירד להכפלה כל שנתיים
היה מקבל תוצאה שונה עד מאד משלי, גם אם הייתי מניח שמישהו אחר , לעומת הדיאטה הקטוגנית

שגודל הסרטן הרי  אצלי )מה שאיננו סביר(,  שנים 3וזמן ההכפלה שלו היה יורד לשנה אחת במקום 
חולה ו' בחולה אכאשר מדובר  ,מתוצאת הדיאטה הקטוגנית 6697ופי  552בתום שנה פי  אצלו היה קטן

לגבי הדיאטה  ,והמסקנות הנובעות ממנו ,המתמטי עצמושהניתוח  ,והמשמעות הינה בהתאמה,' ב
מוזר    אד הנמקות, אך לא אמשיך בכך כרגע.יש באמתחתי עוד הרבה מ  בתוקף. יםנשארהקטוגנית 

מאד בעיני כיצד פרדיגמה רפואית, שנובעת מחוסר יכולת לבצע ניתוחים מתמטיים פיסיקליים וכימיים 
בצורה אנליטית, על הצפוי מתרופה חדשה, והדורשת בצדק ביצוע ניסויים, משתלטת גם על נושאים 

הפיסיקה וההיגיון , חוקי הכימיה, כלים המתמטייםמדוע האני תמה בהם כן ניתן לבצע ניתוח כזה. 
אווירונאוטיקה, בניין,  ,אלקטרוניקהו חשמל טובים לכל תחום כמו מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ,הפשוט

ועוד ורק לא תופסים לגבי הרפואה? הפרדיגמה  אסטרונומיה, אינפורמציה, ,תעשייה וניהול, מחשבים
נושא הפרדיגמה  נות והתפתחות, ופוגעת חמורות בחולים.הרפואית הזו הינה מסרסת, מונעת חדש

 נרחב מאד וחשוב בצורה בלתי רגילה, אך מכיוון שהוא לא נושא המאמר אסתפק בכך. הרפואית הינו
 

 רשימת סימוכין
 

 ,  CUNC ליך יצירת דיאטתהאנג'יוג'נסיס חומצה ארכידונית ות
 המנוע של הסרטן-אנג'יוג'נסיס 

 ללא צורך בשינוי גנטי -מודל מתמטי לתאור תהליך הפיכת הסרטן לעמיד כנגד שלילת אנדרוגן
 מעכבת גם את הסרטן האלים ביותר-  "CUNCדיאטת " שוקה

https://he.wikipedia.org/wiki/ATP 
https://he.wikipedia.org/wiki/נשימה תאית 
http://www.naturalmedicine.co.il/תא סרטן-תא רגיל 
https://he.wikipedia.org/wiki/פירובט 
https://he.wikipedia.org/wiki/מעגל קרבס 
https://he.wikipedia.org/wiki/גליקוליזה 
https://he.wikipedia.org/wiki/תסיסה 
https://he.wikipedia.org/wiki/ADP 
https://he.wikipedia.org/wiki/NAD 
https://he.wikipedia.org/wiki/זירחון חמצוני 
https://he.wikipedia.org/wiki/תופעת ורבורג 
 ההבדל בין קטוזיס לקטואצידוזיס
https://www.boundless.com/biology/Excess amino acids are converted into molecules 
that can enter the pathways of glucose catabolism 
https://he.wikipedia.org/wiki/חמצת קטוטית סוכרתית 
https://he.wikipedia.org/wiki/גופי קטון 
https://he.wikipedia.org/wiki/גלוקונאוגנזה 
 האם-סוכר-מזין-תאי-סרטן--מחקר-חדש-מפריך-את-הטענה

 בריאות טובה לכולנו
 שע אליעזר יהו                               

   2017חולון, מאי                                                       

https://survivewithcancer.wordpress.com/2013/04/23/%d7%90%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a1-%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-w-6-%d7%95%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a/
https://survivewithcancer.files.wordpress.com/2015/07/d790d7a0d792d799d795d792d7a0d796d794-d794d79ed7a0d795d7a2-d7a9d79c-d794d7a1d7a8d798d79f1.pdf
https://survivewithcancer.wordpress.com/2014/03/23/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99-%d7%9c%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%9c%d7%a2%d7%9e/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2014/11/01/%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%94-cunc-%d7%9e%d7%a2%d7%9b%d7%91%d7%aa-%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99/
https://he.wikipedia.org/wiki/ATP
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%AA
http://www.naturalmedicine.co.il/%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F/item/103-%D7%AA%D7%90-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%AA%D7%90-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/ADP
https://he.wikipedia.org/wiki/NAD
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%AA_%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92
http://www.carbfree.co.il/?p=3407
https://www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/cellular-respiration-7/connections-of-carbohydrate-protein-and-lipid-metabolic-pathways-78/connecting-proteins-to-glucose-metabolism-367-11593/
https://www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/cellular-respiration-7/connections-of-carbohydrate-protein-and-lipid-metabolic-pathways-78/connecting-proteins-to-glucose-metabolism-367-11593/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%AA_%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/גלוקונאוגנזה
https://www.camoni.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8-%D7%9E%D7%96%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%90%D7%99-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F--%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%94
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הרישום בצד שמאל למעלה. חבל שתפסידו עדכונים, ומאמרים  הרשמו לאתר:
 .חשובים ביותר שיכולים להציל את חייכם

אינו כרוך בשום התחייבות, ופרט לקבלת הודעות על חומר חדש  הרישום
 .חומר נוסףבאתרנו, לא תקבלו 

אם הגעת הנה סימן שנושא הסרטן קשור  :אל תסתפקו בקריאת מאמר זה
 /https://survivewithcancer.wordpress.comאליך. הכנס לאתר 

דפדף בו וקרא את המאמרים החשובים שבו, אשר ישנו את תפיסתך ביחס 
 להאריך את חייך הרבה מעל ומעבר למה שאתה חושב.כולים והילסרטן, 

 
 
 

https://survivewithcancer.wordpress.com/

