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

 
ועל אף את האתגר הגדול ביותר של הרפואה המודרנית, כיום הסרטן מהווה מציאת פתרון למחלת . 1

המוות מסרטן שאנו  במקרידבר שבא לידי ביטוי  ,ההתקדמות מאד איטיתאדירות במחקר ההשקעות ה
על חולים שהלכו  תבעיתונויום  יהאישיים המתפרסמים מיד, ובספורים חווים סביבנו במהלך חיינו

 תזו משאל המסיבי שעוד בחייהם ימצא פתרון שיציל אותם, אבל עבור הרוב מקווים החולים. לעולמם
  .רשותנושאינן עומדות להפיתוחים והניסויים נמשכים הרבה מאד שנים  כי שווא,

  

, כבר היום, קיימת ימצא פתרון למחלת הסרטןאולי עד ש שניםהאפשרות לחיות הרבה האמת היא ש. 2

למחלות דהיינו הסרטנים ההורמונליים,  ,להפוך חלק ניכר ממקרי הסרטןמלאה בוודאות  מפני שניתן
והרפואה  הדיאטה שפיתחתי ע"י שילוב בין לות שלא מתים מהן אלא חיים איתן, וזאתכלומר מח ,כרוניות

חלק ניכר מהחולים . הדבר נכון גם לוהמאמר הנוכחי מחזק משמעותית את הקביעה הזו הקונבנציונלית
 . יתחילו בדיאטה מספיק מוקדםבתנאי ש בסרטן אחר

 

 ולמי הוא מיועד מטרת המאמר
 

CuNC (nder uancer C-נוסף רב עצמה של הדיאטה שלנו דיאטת שוקה היבטבמאמר זה אציג . 3

onstraintsCutritional N,)  של  טההיב ששום רופא או דיאטנית או נטורופת לא ייתן לכם,היבט 
הסינרגיה העצומה הקיימת כאשר אנו משלבים את הדיאטה שלנו יחד עם כל אחד מהטיפולים 

 . וטיפול כימותרפי, הקרנות, נליטיפול הורמוהבאים: הקונבנציונליים 
את התוספת לתוחלת החיים הנוצרת ע"י  פי עשרותיכולה להכפיל הזאת  סינרגיהבכוונתי להראות שה

והדבר נכון בעיקר עבור המקרים בהם  ,פי עשרות, אתם קוראים נכון, הקונבנציונליים יםהטיפול
ככל , ולת הסרטן קצר ביותרזמן הכפכלומר המיקרים בהם  ,גבוהה ביותראגרסיביות הסרטן 

  שאגרסיביות הסרטן גבוהה יותר כך הסינרגיה גבוהה יותר. 
ויעודד אותם  לבחור בדיאטה שלנואלה שהחליטו יקנה תוספת בטחון לבט הנוסף הזה מאני מקווה שה

יעודד  ואני גם מקווה  שזה, ובבריאות טובה כי היא זו שתעניק להם את חייהםלהמשיך ולשמור עליה, 
 . חרים ללכת בדרך הזוא
 
 ,נוספתהתרומה העל , אלא שהינה עצומה הדיאטה עצמה ה הישירה שלתרומהשאינני מדבר על ובהר מ

ה זוהי תרומ. שלנו הנוצרת כאשר מחברים איזושהי פעולה רפואית שהזכרנו לעיל יחד עם הדיאטה
בה נוספת מדוע לבחור וזוהי סי ,לא מסוגלת לתת , שאיננה דלת שומן לחלוטין,ששום דיאטה אחרת

 הזו.בדיאטה 
 

מפני שהדיאטה  על טיפול הורמונלי, זאתלמרות שאני מדבר גם  ,המאמר מיועד לכל חולי הסרטן .4

 .לכל חולי הסרטן ומפני שהקרנות וכימותרפיה הן אופציות טיפול משותפות לכל הסרטנים טובהשלנו 

 
 ידע בסיסי הנדרש להבנת ההסברים בהמשך

 
, CuNC-הבין את ההסברים בהמשך, יש להבין מה עושה הדיאטה שלנו דיאטת שוקה. על מנת ל5

(onstraintsCutritional Nnder uancer C ) וכיצד היא עושה זאת. ההסבר לכך נמצא במאמר
. מי שלא קרא את עממית  גרסה -NCCu( ותהליך יצירת דיאטת w-6אנג'יוג'נסיס חומצה ארכידונית )

חייב לקרוא אותו, אחרת איך ידע כיצד עושה , כר איך עובדת הדיאטה ומדועהמאמר הזה, או לא זו
שהדיאטה מעכבת מאד את התפתחות הדיאטה את מה שאני אומר שהיא עושה? במשפט קצר אומר, 

הדיאטה יכולה להגדיל  ולכן גם מעכבת מאד את התפתחות הגידול עצמו,, כלי הדם המזינים את הסרטן
סרטן, ולהביא כל סרטן ויהיה זה הסרטן האגרסיבי ביותר, לזמן הכפלה של מאד את זמן ההכפלה של ה

 שנים ואף יותר.  3אחת ל 
 

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/


 3 

 תוכללי ותהער
 

 להלן מספר הערות:. 6

נוגעים בעיקר לחולים שזמן הכפלת הסרטן במאמר זה הנתונים והניתוחים המספריים המובאים . א

הדיאטה ישירות וכל התוספות הסינרגטיות  , מפני שתרומתהסרטנים האגרסיבייםאצלם קצר, כלומר 
ככל שזמן הכפלת הסרטן קטן יותר, ואלה הם המקרים היותר קשים בד"כ וגם היותר מעניינים.  גדלות

שהדיאטה לדוגמה נבהיר מפורשות שככל שהסרטן פחות אגרסיבי, ככה הדיאטה עוזרת פחות. אם נניח 
ולהביא לזמן הכפלה שלהם אחת לשנתיים, הרי  יכולה לעכב את צמיחת כלי הדם המזינים את הסרטן

לטפל ולכן אין טעם  שנתייםמשהיא לא תעזור למי שזמן הכפלת הסרטן אצלו, ממילא יותר ארוך 
 דוגמאות של מיקרים כאלה.ב

במאמר הנוכחי כמו בכל שאר מאמרי אני מדבר על צמיחת כלי הדם המזינים, ואף משתמש  ב.

או י הדם. ברצוני להבהיר שאין המדובר במדידת אורך כלי הדם בנוסחאות המדברות על צמיחת כל
 ן העוברת דרכם.טכמות המזון לסרל על גידורוחבם, אלא 

 

 מה זה סינרגיה
 
יא פעולה משותפת של שני גורמים או יותר הנותנת הסינרגיה, " כתוב: (סינרגיה )ראה בויקיפדיה. 7

פעולה  ת,בין שתי קבוצו שיתוף פעולה ד,ר מצירוף פעולות כל הגורמים בנפרתוצאה טובה יות

" ומשפטים אחרים השלם גדול מסך כל חלקיורבים כמו " מליצהלתורת הסינרגיה משפטי  .משולבת

ומעבודת צוות, ולא מחלקים נפרדים אשר המדגישים ששלמות של דבר תגיע משיתוף פעולה נכון 
 "יבצעו את עבודתם בנפרד למען אותה תוצאה סופית.

 

ו המחבר לא פוחד לשאול מה זה ב anything?-mean-really-synergy-esoDישנו מאמר מעניין  .8

סינרגיה? הוא אומר שאם ברצונך לשכנע לבצע שינוי ואתה מרגיש שאינך מצליח לשכנע, זרוק לחלל את 
לא ברור שאומר "יהיה  , כשאנשים אומרים "סינרגיה" הם מתכוונים למשהוהבנתופי להמילה סינרגיה. 

למצוא דוגמאות  קשה מאדשהינה  ,מתארשהוא למצב ו ,לסימן השאלה של מחבר המאמר הסיבה .טוב"
 ולכן ,מה זהבאמת דוגמאות לא מבינים באין ו, "השלם גדול מסך כל חלקיומסוג " לסינרגיה אמיתית

 מליצההזו נחשבת כ ההגדרהויקיפדיה ב, ולכן גם מרבים במילים סביב זה מבלי יכולת לקלוע למטרה
  ., שגם היא לא מסבירה כלוםפרשנותהמלווה ב

  

הנעשית  ופעולה אחרת ,להשגת מטרה כלשהי פעולה מסוימתאם אתה עושה ? ז מה זה סינרגיהא. 9

כאשר אתה מחבר  אם שקיימת סינרגיה בין שתי הפעולות נאמר, למען השגת אותה מטרה ,בדרך אחרת
אינני מדבר  :שימו לב .מאשר סכום הפעולות הבודדותיותר אתה מקבל תוצאה טובה  את שתי הפעולות

בתוספת  או ובתאום,לא על השקעה בניהול  לא על עבודת צוות, לא על רה ארגון, ,תוף פעולהעל שי
החיבור עצמו יוצר מפני ש ,ללא שום שינוי ,כפי שהן יחד שתי הפעולותאת בצע לאלא פשוט  ,משאבים

 . האם זה לא נוגד חוקי טבע ידועים שאין ליצור יש מאין? ושאיןאת התוספת שמעבר לסכום החלקים
, או תוצאה והדבר יכול לקרות אם תוצאת לוואי של אחת הפעולותמתברר שלא, פרפטואום מובילה? 

נקבל הסבר התחלה יותר טובים עבור הפעולה השניה. בהמשך יוצרת תנאי  ישירה של אחת הפעולות,
 בין הדיאטה שלנו והטיפולים הקונבנציונליים נגד הסרטן. כיצד נוצרת הסינרגיה  מלא

 
  רפואייםלבין הטפולים ה CuNC תינרגיה בין דיאטסהמדד ל

 
  .דרך הארכת החיים דתימדשהסינרגיה הרי  ,שמטרת הדיאטה והטיפולים זה הארכת חייםמכיוון . 10

הדיאטה לבד מאריכה את  .שלנו והדיאטה הטפול הרפואייש לנו שני גורמים המאריכים את חיי החולה, 
נפעיל את שתי הפעולות יחד כאשר , שנים  t2לבד יאריך את חייו ב שנים והטפול הרפואי  t1 חיי החולה ב

    . t3>t1+t2הפעולות, אם מתקיים נאמר שיש סינרגיה בין שתי  . אנושנים t3הארכת חיים בגודל  נקבל
אנו  .מסכום הארכות החיים של שתי הפעולות בנפרד הארכת החיים הצפויה החדשה גדולה ,כלומר
, יהיו אלה הטיפולים הרגילים עם דיאטה שלנוהכאשר מחברים את   קורית  ת הסינרגיהתופעשנראה 

נראה שגודל ההפרש מושפע חזק מאד מאגרסיביות  כן-, כמוטפול כימותרפי, או טפול הורמונלי, הקרנות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
https://www.forbes.com/sites/henrydoss/2014/03/24/does-synergy-really-mean-anything/%235b111b3c129b
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של אגרסיביות גבוהה , וככל שהסרטן אגרסיבי יותר, כך הסינרגיה גדולה יותר. אנו נראה שבמצב הסרטן
כלומר ייתכן להגיע במקרים אגרסיביים מאד לתוספת  ,ואף יותר  t3=t1+36t2ל  להגיע ניתןמאד 

 יוצאת דופןתוספת זוהי  ,כשהיא לבדה הרפואית הפעולהמהתוספת של  35פי הגדולה  ,סינרגטית
ויש להתייחס אליה ברצינות רבה. אם  תקווה וסיכוי להארכת חיים משמעותית גם במצבים קשים הנותנת

תיתן לנו תרומה נוספת של  24אזי סינרגיה של פי  חודשים 3 ברנה יכולה להאריך את חיינו למשל ההק
בנוסף לתרומה הרגילה של הדיאטה, שגם היא בפני עצמה גדולה מאד,  התרומה הזאת היא ,שנים 6

אם האינפורמציה  ,מבחינת קבלת ההחלטה ,ברור שקיים הבדל עצוםבמיוחד כאשר הסרטן אגרסיבי. 
 שנים.  6חודשים או ב  3קבל אומרת לך שחייך יוארכו ב שאתה מ

 

 לדיאטה טפול הורמונליהסינרגיה בין הסבר מילולי להווצרות 

 

טיפול כזה  )כדוגמה נדבר על סרטן הערמונית(. ים טיפול הורמונלי, הסרטן מתכווץ. כאשר אנו עוש11

 רתמיד תישאוהטסטוסטרון לאפס,  את והוא גם לא יכול להוריד. לא פוגע בכלי הדם המזינים את הסרטן
 1/20מק את הטסטוסטרון עד ינניח שהטפול ההורמונלי צ .כמות טסטוסטרון המספקת לסרטן מצומק

 ,שלפני הטיפול מכמות הטסטוסטרון 1/20גיע אל אזור הסרטן כ תלפיכך , שלפני תחילת הטפולמגודלו 
גם הסרטן  .מגודלו 1/20עד  לכל היותריתכווץ הסרטן לכן )כי כלי הדם המזינים את הסרטן לא נפגעו(, ו

 יהיוהמצומק מייצר כלי דם מזינים, ולכן כלי הדם המזינים יגדלו בקצב האגרסיביות של הסרטן, עד שהם 
הטסטוסטרון כמות את מלוא הם יספקו לסרטן זה ה. במצב לפני הטיפול ההורמונלישמגודלם  20פי 

ויגיע  ,בגלל האנג'יוג'נסיס, הסרטן יגדל בחזרה ,כלומר ,ליטפול ההורמונהלפני תחילת שהגיעה אליו 
בקצב הרגיל שלו על אף הטיפול  לצמוחמשיך יומפה הוא  ,ולפלגודלו המקורי שלפני תחילת הטי

) מסקנה: העמידות כנגד הטיפול ההורמונלי הינה תוצאה של האנג'יוג'נסיס ולא תוצאה של ההורמונלי. 
  שינוי גנטי כלשהו(

 ,חודשים 3.33תוך  20יכפיל את עצמו פי  ,חודש 0.77מכפיל את עצמו כל כ ה ,כמו שלי סיביאגרסרטן 
המורידה את קצב  ,אולם אם אני עושה דיאטה ,חודשים 3.33פחות מ  כלומר הסרטן יחזור לקדמותו תוך

  הרי יקח לסרטן חודש, 24כלומר כל  ,רק אחת לשנתייםכך שהם מוכפלים  ,גידול כלי הדם המזינים
הדיאטה מאריכה את משך הטיפול ההורמונלי עד  ,כלומר 20יכפיל את עצמו פי  שנים עד שהוא  8.64

זמן ההכפלה עם הדיאטה לעומת זמן היחס בין גם שזה ) 31.1שהסרטן חוזר לקדמותו בערך פי 
אם האדם  .ככל שהאדם יקפיד על הדיאטה כך ישתפר מצבו (.31.17=  24/0.77ההכפלה בלי הדיאטה 

 יעברואזי  חודש )שנתיים וחצי( והדבר אפשרי, 30שמכפילה את כלי הדם כל  ,צליח לשמור על דיאטהי
הטפול ההורמונלי.  תוצאתמ 39שזה בערך פי  20עד שהסרטן יכפיל את עצמו פי  ,חודש 130כמעט 

זר הנוצרת מהרגע שהסרטן חשזו ההארכה  ,בנוסף להארכת החיים הרגילה ע"י הדיאטה תוצאה זו הינה
 למצב ההתחלתי שלפני הטיפול ההורמונלי. 

המספרים שנתתי בסעיף זה הם רק להמחשת הסינרגיה, אולם הם מציאותיים, אך אל לו לקורא לחשוב 
שהוא יראה, מפני שהתוצאות תלויות בסוג הטפול ההורמונלי, במינון של המדויקים שאלו המספרים 

 יאטה. וברמת שמירת הד ,באגרסיביות של המחלה ,התרופה
 

 לדיאטה טפול הורמונליהסינרגיה בין הסבר מתמטי להווצרות 

 

טיפלתי  ,ללא צורך בשינוי גנטי-מודל לתיאור הפיכת הסרטן לעמיד כנגד שלילת אנדרוגן ,. בעבודה12

מבלי שהזכרתי את המונח  ,וניתנה הוכחה מתמטית מלאה לסינרגיההדומה למצב המתואר לעיל, מצב ב
מי  .בהסתמך על העבודה ההיא הכנתי מספר גרפים, שבעזרתם אכין טבלה מרכזת של הצפוי. יהסינרג

שמעוניין לראות את פיתוח המודל יכול להכנס לקישור הנ"ל אשר מתאים בעקרון לתאור המילולי 
 ראה קישור:   Graphהתוכנה שבעזרתה שורטטו הגרפים ונערכו החישובים נקראת   .11שבסעיף 

Graph-תוכנה מתמטית לשרטוט וחישובי גרפים 
 
 

  :וללא דיאטה טיפול הורמונליהמראה את התפתחות הסרטן תחת  הראשון שרטוט. להלן ה13

 
 
 
 

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://www.padowan.dk/
https://www.padowan.dk/
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 להלן מספר הסברים ומסקנות מהשרטוט:

את הדעיכה של הסרטן כלומר  ,11יף מילולית בסע ואת מה שתיארנגרפית  בצורה אנו רואים  א.

וחזרת הסרטן  הטיפול ההורמונלי, ולאחר מכן את הצמיחה בעקבות האנג'יוג'נסיס תחילת בעקבות
 המשך הטיפול ההורמונלי.למרות  ,לקדמותו

פרופורציונלי לזמן  הואלמצב ההתחלתי מיקרים אך ניתן לראות מיד שזמן החזרה  5הגרף מציג רק  ב.

חודש, ושל הסגול הוא חודשיים ,  1, לדוגמא: זמן הכפלת הסרטן של הגרף השחור הוא הכפלת הסרטן
, ולכן מפה אנו יכולים למצוא בקלות את זמן 2וגם זמן החזרה למצב ההתחלתי הוא פי  2כלומר פי 

 .החזרה למצב ההתחלתי של כל מקרה לפי זמן ההכפלה שלו

במינון , אלא בתרופה שאנו מקבלים,  ממנו מתחילים  Psaלא תלוי  בגובה ה החזרה שזמןנדגיש  .ג

כך שהתוצאות במציאות יכולות להיות שונות בין  )זמן ההכפלה שלו(, ובאגרסיביות של הסרטן ,שלה
הנתונים פה החולים בהתאם להבדלים בין נתוני התרופות שהם מקבלים והאגרסיביות של מחלתם, אבל 

שהעמידות לטיפול ההורמונלי נוצרת הגרפים הללו מראים את העובדה  מידה מציאותי.הם בקנה 
 .שהופך את הסרטן לבלתי תלוי בטסטוסטרון ,ולא בגלל איזשהו שינוי גנטי בעקבות האנג'יוג'נסיס

, ככל היא איננה איזשהו ממוצעאנו רואים שמהירות הווצרות העמידות תלויה באגרסיביות הסרטן, . ד

אגרסיבי יותר הוא יצמיח מהר יותר את כלי הדם המזינים אותו והוא יחזור מהר יותר למצבו  שהסרטן
 מפני ,הוא חסר ערך לחלוטין ,לצורך תחזית של מה שיקרה לחולה ,בממוצע שהשימוההתחלתי. 

 ניתן לדעת בקלות את הצפוי לו על פי זמן הכפלת הסרטן אצלו.שהתוצאה של כל חולה ניתנת לחישוב ו
 

שרטוט המראה את ההתפתחות של אותם הגרפים כאשר אנו עושים טיפול הורמונלי ובנוסף להלן . 14

להכפלה את הדיאטה שלנו, ובהנחה שהדיאטה מעכבת את התפתחות כלי הדם המזינים ומביאה אותם 
 כל שנתיים )ניתן להשיג ללא קושי(:
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 אנו רואים שבמצב הזה מתקיימים כמה דברים:

לנקודת ההתחלה, וזמן באותו הזמן חוזרים  ,חודש 24-עבור זמן הכפלת סרטן שקטן מ ,. כל הגרפיםא

      : "כוחות"שעל הסרטן פועלים שני שנה. הסיבה הינה  6.42חודש או  77.13יום שזה  2345זה הוא 
 "כח"ה .שגורם לו לצמוח וזה האנג'יוג'נסיסאחר  "כח"אחד שמדכא אותו שזה הטיפול ההורמונלי ו "כח"

פועל רק על חלק של הסרטן, כי כפי שאמרנו הטפול ההורמונלי לא יכול לצמק את הסרטן לגודל המדכא 
זה  "כח" ,ככל שעובר הזמן הרי הוא אקספוננציאלי עם חזקה שלילית, "המדכאכח " האפס, ומכיוון ש

ועל לפחות שפ ,הוא אקספוננציאלי עם חזקה חיוביתש ,"הכח המצמיח"שואף לאפס בכל המקרים, ואילו 
לא תלוי  הוא והוא זהה בכולם כי שואף עם הזמן לאינסוף ולכן הוא תמיד מנצח, על הסרטן המצומק,

בטווח הארוך כל הסרטנים  הללוהמיקרים באגרסיביות הסרטן אלא בדיאטה שלנו. נובע מכך שבכל 
 אטה., והתפתחות זו זהה בכולם בעקבות הדיצומחים על פי קצב התפתחות כלי הדם המזינים

 

 שאנו מצליחיםכל עוד זמן הכפלת הסרטן קצר מזמן הכפלת כלי הדם המזינים  רקנבהיר שהנ"ל נכון 
. בהדגמה הנוכחית, בחרנו את המקרה בו האדם מקפיד קצת פחות על להשיג בעזרת הדיאטה

ן שזמלא אגרסיבי ומשיג זמן הכפלה של כלי הדם המזינים כל שנתיים, ולכן במקרה של סרטן  הדיאטה
והדיאטה לא תתרום לו , זמן החזרה יהיה ארוך יותרדיאטה הוא למעלה משנתיים,  ההכפלה שלו ללא

 יום. 2442שחוזר לנקודת ההתחלה לאחר  ראה לדוגמא את הגרף הכתום .דבר

 
זו  ,וההפרש בזמנים. אנו רואים שזמן ההגעה לנקודת ההתחלה ארוך בהרבה מאשר ללא הדיאטה, ב

ונשווה  ,חודש 1שמייצג סרטן שזמן ההכפלה שלו הוא  הגרף השחוראם נסתכל על  ,הסינרגיה הנוצרת
יום על פי השרטוט  98-עלה מכנראה שזמן זה  ,את זמן חזרתו למצב ההתחלתי בלי דיאטה ועם דיאטה

 שזה היחס שבין זמן הכפלת כלי הדם המזינים את הסרטן .24עליה של פי יום כלומר  2345הראשון לכ 
ברור לכל אחד שזו סינרגיה יוצאת דופן שלא לעומת זמן הכפלת הסרטן ללא דיאטה.  אטהבעקבות הדי
 כדוגמתה בחיי היום יום. הרבה ניתן למצוא 

ושוב אנו רואים  12= 2345/195.08 נעשה השוואה בין זמני החזרה של שני הגרפים הסגולים ונקבל  ג.

ללא  וזמן הכפלת הסרטן ,חודש 24שהוא  את הסרטן, היחס בין זמן הכפלת כלי הדם המזיניםשזה 
שהוא חודשיים. הקשר הזה קיים תמיד והוא מאפשר לנו למצוא בקלות תוצאות של מקרה  הדיאטה,

 אחד על פי התוצאות של מקרה אחר. דבר זה יאפשר לנו לבנות טבלה ללא צורך בשרטוטים נוספים. 

 כההרבה יותר נמו ,הטפול ההורמונלי יורד הסרטן בעקבות האלי ,אנו רואים שנקודת המינימום .ד

כאשר מאשר ללא הדיאטה והסיבה היא שהסרטן מגדיל את כלי הדם גם בתהליך ההצטמקות שלו, אבל 
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ולכן תהליך  ,הרבה יותר איטית בתהליך ההצטמקות זוהצמיחה ה שלנו, הדיאטה אנו עושים את
 .  החזקהרבה יותר הירידה בגודל הסרטן ו ,ההצטמקות נמשך יותר זמן

 

 :להלן טבלה ,לעיל.ג. 14 -. ב. ו13בסעיפים האמור ועל  ,הגרפים . בהתבסס על15

 
 :עם ובלי הדיאטה שלנוהטפול ההורמונלי ה בין תוצאות אשווה : 1טבלה

 

 תוצאות ללא דיאטה
8 
8
* 

 תוצאות עם דיאטה
זמן הכפלת 

 הסרטן 
זמן חזרת 

הסרטן לגודלו 
תחילת שב

 הטיפול

8 
8 
8 
8 
8 

כאשר זמן  הסרטן, בחודשים, לגודלו ההתחלתי זמן חזרת 

  הוא ת כלי הדם המזיניםהכפל

 
8 
8 
8 
*
* 

24=30 ודשח=36 ודשח=42 ודשח=ודשח 

 בחודשיםt  בחודשים 
8 
8 
8 

T בחודשים T בחודשים T בחודשים T בחודשים 

0.77 2.45 
8 
8 
8 

77.04 96.41 115.7 134.8 

1 3.21 
8 
8 
8 

77.04 96.41 115.7 134.8 

2 6.43 
8 
8 
8 

77.04 96.41 115.7 134.8 

3 9.63 
8 
8 
8 

77.04 96.41 115.7 134.8 

4 12.83 
8 
8 
8 

77.04 96.41 115.7 134.8 

12 38.48 
8 
8 
8 

77.04 96.41 115.7 134.8 

 
, ואת היכולת במיוחד עבור המיקרים האגרסיביים ביותרהקיימת  העצומהאנו רואים את הסינרגיה 

מייצגים  הערכים השונים של  .יםשנ 6.34מינימלית של הפוך תחזית של מספר חודשים לתחזית ל

 רמות שונות של הקפדה על הדיאטה.
הם מציאותיים, אך אל לו לקורא לחשוב שאלו המספרים המדויקים שהוא יראה, מפני  המספרים בטבלה

אבל לא משנה מה תהיה התרופה ופה, במינון של התרובסוג הטפול ההורמונלי, גם שהתוצאות תלויות 
 כפי שהוא.  ריישאT/t היחס ומה המינון שלה 

 

על מנת לקבל את  שחולה העושה את הדיאטה לא צריך לעשות שום דבר ,נשים לב לעובדה. 16

הללו, שהרי הוא עושה את הדיאטה על מנת לעכב את צמיחת הסרטן בטווח הארוך,  מצוינותהתוצאות ה
 שנים עד שהוא הופך עמיד 8 לכבנוסף לזה את הארכת משכו של הטיפול ההורמונלי וכמתנה הוא מקבל 

זוהי תוצאה שכל  ,(ודשח=30מביאה ל  ,כאשר מידת ההקפדה שלו על הדיאטהשנים נכון  8המספר )

כל  הסינרגיה הזו קיימת .להקפיד ולהתמיד בה אחד יכול להגיע אליה, והוא רק צריך לעשות את הדיאטה
 .הסרטן )ללא הדיאטה( מזמן הכפלתארוך , כתוצאה מהדיאטה ,ן הכפלת כלי הדם המזיניםזמשעוד 

  

 NCCu-דיאטת שוקהלסינרגיה בין ההקרנות כיצד נוצרת ההסבר מילולי 
 

 כךמתגבר על . פעולת ההקרנה פוגעת בסרטן, אך פוגעת גם בכלי הדם המזינים את הסרטן. הסרטן 17

הסרטן צומח בחזרה לרמתו הקודמת, על פי  סיום ההקרנותמ מזינים. בדרך הרגילה של הצמחת כלי דם 
הסרטן יכול להצמיח את כלי  הרי ,את הדיאטה שלנוקצב רמת האגרסיביות שלו, אולם אם אנו עושים גם 

ומכיוון שקצב זה נמוך מאד יחסית לאגרסיביות ללא  הדם אך ורק בקצב שהדיאטה שלנו מרשה לו,
ההפרש בין שני , הרבה יותר זמןההתחלתי שלפני ההקרנות תארך כעת הדיאטה הרי החזרה למצב 

דבר שמשפר את התוצאה הסופית של ההקרנות, וגם את הזמנים הללו היא התוספת הסינרגטית, 
 התוצאה הכללית.

-חקר-אלים-סרטן-עם-ויותר-שנה-20-לחיות-איך . דרך נוספת להסתכל על כך היא זאת: בעבודה81  

בחודש מוסבר כיצד איחור ורת החשיבות של התחלת הדיאטה מוקדם ככל האפשר, מוסב ביצועים

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://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://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/
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, שנים 3  להפסד של  ,של המחלה במקרים של אגרסיביות גבוהה מאד ,מוץ הדיאטה יכול לגרוםיבא
הדבר ואתה עושה דיאטה, ,  חודשים אחורה 3כלי הדם המזינים,  אם ההקרנה מחזירה את מצבאבל 

שלושה חודשים קודם, ואם חודש איחור יכול במצבים מסוימים להביא להפסד שקול להתחלת הדיאטה 
  שנים. 9חודשים הקדמה יכולים להביא לרווח של  3שנים , הרי  3של 

 

שאף אחת לא יכולה . המיוחד בדוגמה שלנו שאין אלו פעולות מאותו הסוג, אלה שתי פעולות שונות, 19

 ות, אך ניתן גם לעשות את שתיהן יחד.אלה שתי פעולות נפרד, הלהחליף את השניי
 

 
 כתוצאת לוואייוצרת  ,בנוסף להארכת החיים הישירה ,פעולת ההקרנההסינרגיה נוצרת מפני ש

בפגיעה חזקה בכלי הדם המזינים  לידי ביטוי דבר שבא, תנאי התחלה הרבה יותר טובים לדיאטה
משך הזמן שבו כלי הדם חוזרים  מוכפל פי כמה וכמה ,הדיאטהבגלל  וכתוצאה מכך, את הסרטן,  

 .לגודלם המקורי שלפני ההקרנות
  

   

 הקרנות. הוגודלה, בין הדיאטה ו הוכחה מתמטית לתופעת הסינרגיה
 

באופן  בטווח הארוךהסרטן מתפתח בעבודותי הקודמות, הרבה פעמים  תי. כפי שכבר אמר20

 :אקספוננציאלי על פי הנוסחה

 
/

N(t)=N(0)2t
  (1) 

 ו  t=0הינו גודלו של הסרטן ברגע התחלתי  N(0)כלשהו,   tהינו גודלו של הסרטן ברגע   N(t)כאשר
 . ההסבר לנוסחה מאוד פשוט: 2דהיינו פרק הזמן שלוקח לסרטן לגדול פי , זמן הכפלת הסרטןהינו 

יום  t=60ו יום   =30לדוגמה  חניק. ימים tהינו מספר הפעמים שהסרטן הכפיל את עצמו תוך  t/הגודל 

( אנו באמת  1ולפי נוסחה ) דהיינו כרגע הוא פי ארבע, ,ו פעמייםכלומר הסרטן הכפיל את עצמ t/=2אזי 
 מאשר גודלו ההתחלתי. 22=4אים שבתקופה זו אכן הסרטן הכפיל את עצמו פעמיים וכרגע הוא פי רו

( וכי בכל רגע ייתכן הבדל בין 1כפי המוצג בנוסחה ) ברור שהתפתחות הסרטן איננה דטרמיניסטית
המציאות לבין התוצאה האנליטית על פי הנוסחה, אך בטווח הארוך ההבדלים הסטטיסטיים הללו 

גם בטווח הקצר ההבדלים  .זים, ומה שקובע וחשוב לנו אלה התוצאות של הטווח הארוךמתקז
 מתקזזים כאשר המדגם מספיק גדול, ומכיוון שהניתוח שלנו מיועד להוציא מסקנות כלליות  הסטטיסטיים

, אם ניקח מדגם גדול מאד של חולים שזמן העלינו להביא בחשבון את התוצאות של כלל האוכלוסיי

תהיה קרובה מאד  זו ההסרטן באוכלוסיי , הרי ההתפתחות הממוצעת שלאצלםזהה  הסרטן  הכפלת
  לנוסחה האנליטית שלנו. 

 

 על התוצאותויכולים להשפיע  ,בהמשךבמודל שלנו יופיעו מספר פרמטרים ש רשימה שללהלן  .21

 :של התוצאות נעשה בדיקת רגישותייתכן ש ושלגביהם

 שהסרטן הצטמק פייהיה מידת הפגיעה בסרטן, פרמטר זה אומר לנו   mבהפרמטר הראשון שנסמנו  .א

m ,  .כתוצאה של ההקרנות  

 ,לעומת הצטמקות הסרטן עצמואת הסרטן, כלי הדם המזינים  הצטמקואת ההנחה פי כמה   kנסמן ב. ב

אם , שהדברים הינו  פרוש ,mkהצטמקות כלי הדם היא פי אזי  mפי  היתה הסרטן  תכלומר אם הצטמקו
  k=1/2ואם מניחים ,בודקים מצב בו כלי הדם הצטמקו בדיוק כמו הסרטןהרי שאנו  ,k=1אנו מניחים ש 

  מהצטמקות הסרטן  וכך הלאה. 50%ב  והצטמקאנו מניחים שכלי הדם פרושו ש

  ={0.77 , 1 , 3 , 6 , 12}עבור חולה ללא דיאטה,  ,של הסרטן )בחודשים( זמני הכפלה נבדוק כמה. ג

ונבדוק את זמן החזרה של  ,תחת הדיאטהאת הסרטן הדם המזינים  כליקצב צמיחת את  בנסמן . ד

 :הסרטן לגודלו המקורי שלפני ההקרנות, תחת ההנחות הבאות

    1) 36=   שנים 3.0חודש כלומר 

    2) 30=   שנים 2.5חודש כלומר 

    3) 24=   שנים 2.0חודש כלומר 
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 :21שבסעיף  השונותההנחות  עלדיון . 22

 מפני שיש הרבה מיקרים שבעקבות ההקרנות הסרטן נעלםהוא ריאלי,   mכל ערך שניתן לפרמטר . א

, ומצד שני ישנם מיקרים בהם הפגיעה פחותה 100% , כלומר יש פה פגיעה הקרובה ללתקופה ארוכה
תן לבצע הקרנה מתבצעת רק על חלק מהם, מפני שלא נייש מספר מוקדים וההקרנה ש למשל במקרה

ברור שזמן הארכת החיים קשור חזק למידת בכל מקום, או מפני שלא היה גילוי של כל המוקדים. 
ולכן לבחירה זו יש חשיבות, אבל אנחנו לא כי הרי זאת מטרת ההקרנות, הפגיעה הישירה בסרטן עצמו, 

דומה, אבל המטרה שלנו דיוק ההקרנות וכ מיקום הגידול, ,שולטים בכך והתוצאה תלויה בדיוק הגילוי
בין התוספת שחשוב היחס  ,לצרכים שלנולכן, והינה להראות את התרומה הגדולה של הסינרגיה, 

או  k=1נראה שקיימת וודאות כמעט מלאה ש  בהמשך  .תרומה של ההקרנה ללא הדיאטהל סינרגטיתה
לבדוק רק ערך אחד  מספיק לנולכן ו  m,תלוי ביחס זה לא הרי  k=1שכאשר וכן נראה  ,k>1אפילו 

  .שהינו ערך ריאלי , אם כי זה לא משנה כלל לצרכים שלנו ,m=5ובחרתי לבדוק את הערך   mשל 

הפרמטר הזה מדבר על מידת הפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן יחסית  :kהפרמטר לגבי  ב.

יבתו הקרובה ולכן לפגיעה בסרטן עצמו. כלי הדם המזינים את הסרטן נמצאים בתוך הגוף הסרטני ובסב
לתאים הסרטניים, לכן ברור שגם כלי דם אלו  המגיע יאהקרינה מגיעה אל כלי הדם באותה מידה שה

ובאותו  מעבר לכך, כלי הדם הללו מתרבים וגדלים ע"י התפצלות תאים בדיוק כמו הסרטן, .נפגעים
, וכל פגיעה בו משפיעה יותר חזק ומאד רעוע וחלש, המבנה של כלי הדם הללו לא סדור, ובנוסף הקצב

הסרטני, וראה מאמר המחזק  גידולמאשר פגיעה ברקמה רגילה, ולכן הם אפילו פגיעים יותר מאשר ה
 זאת:

rove Local Control by Inhibiting Vasculogenesis After Radiation: A New Paradigm to Imp
Radiotherapy 

 ואני מצטט משם:

  Tumors have two main ways to grow their vasculature: by angiogenesis, or the sprouting of 

vessels from pre-existing vessels in the surrounding normal tissues, and by vasculogenesis, or the 

formation of blood vessels de novo from circulating cells. Under normal conditions the 

angiogenesis pathway is dominant with the vasculogenesis pathway a minor “backup” pathway. 

  The high doses of radiation delivered in radiotherapy are more than sufficient to kill the tumor 

endothelial cells (ECs) in and surrounding the tumor, thereby abrogating local angiogenesis. 

המאמר הינו ארוך והכניסה לכל  הפרטים שבו הינה מעבר למטרות מאמר זה. אך החשוב הינו המשפט 
מאשר מספיקים כדי להרוג המינונים הגבוהים של הקרינה ברדיותרפיה הם יותר האחרון שתרגומו הינו: "

." מכיוון שזה המצב, המקומי  angiogenesisה מבוטל עי"כאת תאי האנדותל שבתוך וסביב הגידול, ו
הרי החוקרים ממשיכים וחוקרים מדוע ואיך הסרטן מפתח מחדש את תהליך האנג'יוג'נסיס. מכאן ברור 

לפחות כמו הפגיעה בסרטן היא לחלוטין על פי מאמר זה, שהפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן 
בסיום במקרה כזה נראה  k>1אבל בהחלט יתכן שגם יקרה   k=1, לאור זאת אשתמש בפרמטר עצמו

 נסיגה קלה המשך או אפילו ,לפרק זמן כלשהו תהליך של התמתנות בהתפתחות הסרטןההקרנות 
בפרק  הבסיסי שתארנוההרעבה למודל  מהשמתאיתופעה עצירה לפרק זמן מסוים, לאחר ההקרנות ו/או 

המאפשר תהליך של  גירסה מדעית-ת אילוצי תזונה התפתחות הסרטן תח של המסמך: 2
של הסרטן תוך דריכה במקום, עד שכלי הדם צומחים מחדש לגודל המתאים לגודל הטומור התאוששות 

.  גם תהליך ההתאוששות הזה חדש במהירות הרגילה שלומהוא מתחיל לצמוח  שלו ואז תולאגרסיביו
לכן  עולה kככל ש  עולהשהסינרגיה המשך ניתן לראות שישנו ב המתמטי חמהניתו  מעוכב ע"י הדיאטה,

את כל  אין בכוונתי לבדוק,  k=1 אשרצפוי שבמקרה הזה הסינרגיה תהיה יותר גבוהה מאשר כ
 עבור גם אבדוק וליתר בטחון k=1האופציות שבעולם, מספיק למטרות שלי לבדוק את המקרה בו 

k=0.75      וk=0.6 

אנו בוחנים פה זמני הכפלה של סרטנים אגרסיביים וסרטן  :לא דיאטהל הכפלת הסרטן ניזמלגבי  ג.

אין שום ספק בריאליות שלהם, המספרים הללו אינם נדירים,  אחד שנמצא על הגבול שנחשב לאגרסיבי. 
, וכמובן שיש ואף פחות חודש הכפלה של הסרטן אצלם הוא בסביבותאני מכיר מספיק אנשים אשר זמן ה

שזוהי האוכלוסיה  הינו, החשוב לגבי אוכלוסיה זוהדבר  .חודשים 6 פחות מהרבה עם זמן הכפלה 
 .יכול להשתפר מאד בהתחשב באמור פה המצב שלה, שלמרות האגרסיביות הגבוהההפגיעה ביותר, ו

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768004/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768004/
https://survivewithcancer.files.wordpress.com/2013/04/d79ed795d793d79c-d79ed7aad79ed798d799-d79cd7aad790d795d7a8-d794d7aad7a4d7aad797d795d7aa-d794d7a1d7a8d798d79f-d7aad797d7aa-d790d799d79c1.pdf
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 .ברור שהתוצאות תלויות בהקפדה על הדיאטה :לגבי קצב צמיחת כלי הדם המזינים תחת הדיאטה. ד

ואין שום ספק שניתן   >36מי שמקפיד מאד יכול להגיע אפילו ל ש רואים ,על בסיס התוצאות שלי

על  האחד אינה מצביעאדם ברור לי ששוב תעלה הטענה הידועה שתוצאה של .   =24להגיע בקלות ל 

העובדה שכל הסרטנים וכרגיל אין לי שום ספק שזו טענת שווא, כי כל הדיאטה נבנתה על בסיס  ,הכלל
המשתתפים באנג'יוג'נסיס מטבוליים /ביולוגייםהתהליכים השנסיס לצורך התפתחותם, וזקוקים לאנג'יוג'

התחלתי  בניית התיאוריהרק לאחר  .ואולי אפילו לכל מחלקת היונקיםידועים ומשותפים לכל בני האדם 
אלא על בסיס תוצאות אישיות שלי, , כלומר הדיאטה לא נבנתה על בסיס את הדיאטהלעשות 

, ואין צורך להוכיחם כל פעם מדעית במשך עשרות שנים והוכחוולוגית ומטבוליזם שנחקרו אינפורמציה בי
שצריך להסביר  ברור ,פרמטר בניתוח המתמטיבסיס לאבל, מכיוון שאני משתמש בנתונים שלי כמחדש. 

שהמשותף לכל בני האדם מבחינה גנטית הוא הרבה יותר גדול ממה שמבדיל בין ברור  :זאת. ובכן
ולולא המשותף הזה חלקנו היו בננות וחלקנו ובגלל המשותף הזה אנחנו בני אדם השונים,  הפרטים
של מה עושה  בחינהה, לכן צריך להיות ברור לכל אחד שההבדל ביני לבין בני אדם אחרים מזבובים

 ובאשר להבדלים הקטנים הקיימים בכל זאת בין אדם אחד לשני, הרי בגלל זה אני  ,גדולאיננו  הדיאטה

 ,שהיה אצלי בתקופה מסוימת כמו עושה ניתוח רגישות רחב טווח ולא אומר שאצל כולם יהיה 

ולכן סביר שכל אחד יכול  ,,, ואני בוחן  רק את המיקרים כאשר הקפדתי מאד על הדיאטה

תכונה ם בשווכמעט ולא  ,זה תלוי רק בו וברצונו ,אם האדם יגיע לכך לפחות אל הנמוך שבהם.להגיע 
.לו הספציפיתביולוגית 

  

 נחזור לנוסחאות: . 23

על . מגודלו שלפני הקרינה m/1הקרינה הורידה את גודל הסרטן ל כלומר,  m נניח שהסרטן הצטמק פי 

                היה כלהלן:תקרנה הדול שלו לאחר היהגנוסחת ( 1בסיס נוסחה )
/

N(t)=(1/m)*N*2t
   (2) 

הוא גודל הסרטן  N(t)ו הוא גודל הסרטן לפני תחילת ההקרנות  N, הוא רגע סיום ההקרנות  t=0כאשר 
  .זמן מסיום ההקרנות  tלאחר

 N=                           פתרון המשוואה הבאה:                                       
/

N(t)=(1/m)*N*2t
   (3) 

 . הקרנותה שלפני N  לגודלו , ללא דיאטה, אחר ההקרנות יחזור הסרטןייתן לנו תוך כמה זמן ל

 m=                                                                                       ( נובע               3) מ
/

      2t
(4) 

 t=Ln(m)/Ln(2)     (5)                                                                                       מכאן נובע    

   xם הטבעי שלהינו הלוגרית Ln(x)כאשר 

 2.32x =t=Ln(5)/Ln(2)     (6)                                         אנו מקבלים ש  m=5במקרה שנבחר 

 

כאשר זמן ההכפלה ( 1ינים את הסרטן זהה לנוסחה )המז כלי הדםכפי שאנו יודעים, נוסחת גידול  .24

הדיאטה שלנו, זמן ההכפלה של  בעקבות , אולםגם הוא  ללא דיאטה במצב רגיל של כלי הדם המזינים

אם נניח שכלי הדם המזינים קטנו גם הם פי . ב  ן זמן הכפלה זהנסמ .מתארך מאדכלי הדם המזינים 

m  כלומרk=1  ( 4זהה לנוסחה ) הנוסחה עבור המקרה הזה                                   =m 
/

    2T
(7) 

שבו הסרטן מגיע למצבו ההתחלתי  tבכדי שנוכל להבדיל בין הזמן   Tאנו משתמשים ב tאלא שבמקום 
 שבו כלי הדם חוזרים למצבם ההתחלתי. Tלבין הזמן 

 T=Ln(m)/Ln(2)    (8)                                                                     (        5והפתרון דומה ל )

 T/t =    (9)                                                                              ונקבל( 5ב ) ( 8) נחלק את 

 tגדול בהרבה מ  ש  (9במקרה של סרטן אגרסיבי, הרי נובע מ ) גדול בהרבה מ  מכיוון ש 

  והמשמעות הינה שנוצרה סינרגיה גבוהה.
 

בין אריכות הימים הנוצרת מהסינרגיה שהינו היחס  T/tהיחס  , k=1כאשר: (9מסקנה נוספת מ )
והוא שווה ליחס שבין זמן הכפלת הסרטן עם , mתלוי ב  וואריכות הימים כתוצאה של ההקרנות, אינ

 mלכן לצרכים שלנו מספיק לבחור  ,ללא הדיאטה, כלומר ל הדיאטה לבין זמן הכפלת הסרטן 

  .כדוגמה לחישובשישמש כלשהו 
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 mk=       ( תהפוך להיות7נוסחה )ו  mkפישכלי הדם הצטמקו פרושו  k=1אם לא נניח ש 
/

    2T
(10) 

 T=Ln(mk)/Ln(2)     (11)                        ומכאן נקבל                                                           

ולכן גם  ,גדול יותר Tגדולים יותר kו   mוברור גם שככל ש kוגם ב   mתלוי ב Tאנו רואים שהזמן 
 גדולה יותר.הסינרגיה 

אין יותר  ופרוש הדבר שלא נוצרה סינרגיה, נחפש את הקשר בין כל הפרמטרים למצב שב T=tאם 

 mk=                        ונקבל              T=t     (10יח שאין סינרגיה ונציב ב )ננ  סינרגיה. 
/

      2t
(12) 

(mk)=                                                                                              מכאן נקבל  


 2t
    (13) 

(m)=                                                                         ( נקבל                       4ומ )


 2t
    (14)  

(mk)                                                                              ( נקבל 13( ו )14מ )


 =(m)


      (15) 

K=m                                                                                 מכאן  נקבל                 
(

 (16) 

K>m                                             כל עוד מתקיים                      יש סינרגיה לכן ו
(

      (17) 

תוצאה שקל שהינה  וכן  ,שהם וסביבתם הינם נתונים נפוצים במציאות, m=3  ,אם אבחר 

מה שמראה לנו  ,k=1שהינה תוצאה רחוקה מאד מ  k=0.365ש ( 16נקבל מ ), השיגה ע"י הדיאטהל
 והתוצאות בטבלה הבאה מוכיחות זאת k<1שהסינרגיה הגבוהה נוצרת גם אם מסיבה כלשהי לא ברורה 

 

בחודשי לעומת התוספת  ,הכתוצאה מהסינרגי ,דשי חייםוהנותנת את התוספת בח ,טבלהלהלן . 25

 .ההסברים לטבלה בהמשך אליה  כתוצאה מהקרינה בלבד. ,חיים
 

 והקרנות -Cuncלאריכות הימים בשילוב בין דיאטת שוקה  סינרגטית: חישובי התוספת ה2טבלה 
       שלפני ההקרנות מגודלו 5/1, כלומר הצטמקות הסרטן ל  m=5שבהנחה              

    

 ת ללא דיאטההקרנותוצאות ה
 (5מחושב לפי נוסחה )

 CuNC ת דיאטתוצאות ההקרנות יחד עם 
 (11מחושב לפי נוסחה )

זמן הכפלת    
הסרטן  
 בחודשים

 

 (בחודשים)זמן החזרה 
למצב שלפני ההקרנות 

 כפונקציה של

Tלחזרת הסרטן לגודלו  שלפני ההקרנות ,= הזמן בחודשים,  

זמן הכפלת כלי הדם  הינו  (ושל  k, של כפונקציה של 

 (המזינים את הסרטן, ומבטא את רמת השמירה על הדיאטה

K רמת=
הפגיעה בכלי 
הדם המזינים

  בחודשים 

 t 24=  30=  36=  

0.77  1.79  
 

K=1 
 

 

55.7 69.7 83.6 

1  2.32 55.7 69.7 83.6 
3 6.97 55.7 69.7 83.6 

6 13.93 55.7 69.7 83.6 

12 27.86 55.7 69.7 83.6 

* *  * * * 

0.77  1.79  
 

K=0.75 
 

45.8 57.2 68.6 

1 2.32 45.8 57.2 68.6 

3 6.97 45.8 57.2 68.6 

6 13.93 45.8 57.2 68.6 

12 27.86 45.8 57.2 68.6 

* *  * * * 

0.77  1.79  
 

K=0.6 
 

38.0 47.5 57.1 

1 2.32 38.0 47.5 57.1 
3 6.97 38.0 47.5 57.1 
6 13.93 38.0 47.5 57.1 

12 27.86 38.0 47.5 57.1 
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  :טבלהלהסברים . 26

מגודלו שלפני ההקרנה  1/5. הטבלה, כפי שאומר שמה, מדברת על סרטן שירד בעקבות הקרינה ל א

כי   לצורך הוכחת הסינרגיה ועוצמתה,לא חשובה  mהרי הבחירה של  כפי שהוכחנו קודם.   m=5כלומר 

ב'  22בסעיף ו , mוהיחס בין הזמנים בלתי תלוי ב  T/t =הרי מתקיים  k=1ראנו כאשר לפי מה שה

 k=1הסברנו מדוע מוצדק לבחור  

המסומנת בירוק, השורה אומרת כך: תוצאות החישובים הינן עבור סרטן  השורה. נסתכל לדוגמה על ב

 )ללא דיאטה( רה של הסרטן, ראה עמודה ראשונה(, זמן החז) 1שזמן ההכפלה שלו הוא חודש 
 5חודש, ובהנחה שכלי הדם המזינים נפגעו כמו הסרטן עצמו וקטנו פי  2.32למצב שלפני ההקרנות הוא 

(k=1ראה עמודה שלישית ,  ובהנחה שזמן הכפלת כלי הדם המזינים 22וכן ראה הסבר בסעיף ).ב.

ינים לגודלם שלפני ההקרנות יקח אזי זמן החזרה של כלי הדם המז ,חודש =30בעקבות הדיאטה הוא 

אנו רואים שבמקרה זה קיימת סינרגיה גבוהה מאד,  .הדיאטה שלנו ללא חודש 322.לעומת  חודש 9.76
 5.8-לכ חודשים 2.3-מכ  30פי  לתוספת אריכות הימים כתוצאה של ההקרנות המגדילה את התחזית

 ( 9) הכפי שמופיע בנוסח  , שזה בדיוק היחס שנים

התוצאות האחרות חושבו רק על מנת להראות ,   K=1וצאות הרלוונטיות מבחינתי שייכות לקבוצההת .ג

בכלי הדם המזינים לעומת הפגיעה בסרטן עדיין קיימת סינרגיה  60%שגם אם ניקח פגיעה נמוכה של 
 גבוהה מאוד לכל הסרטנים שזמן הכפלתם פחות משנה. 

הה מאוד, במיוחד עבור כל המיקרים בהם זמן הכפלת נוצרת סינרגיה גבושבטבלה בכל המיקרים  .ד

, כך הסינרגיה גבוהה יותר. ככל שהדיאטה ככל שזמן הכפלת הסרטן קטן יותר חודשים. 6הסרטן קטן מ 
 קפדנית יותר כך הסינרגיה גבוהה יותר.

מביאה את כל הסרטנים האגרסיביים כמו במקרה של הטיפול ההורמונלי גם במקרה הזה הדיאטה . ה

כל עוד הדיאטה  והופכת אותם לסרטנים לא אגרסיביים, אותה רמה נמוכה של זמן הכפלת סרטןל

חזרת הסרטן למצב של   זמןה ,קבוע -ו ,מסוים  kהדבר בא לידי ביטוי בטבלה בכך שעבור .נשמרת
 .הסרטניםההתחלתי זהה עבור כל 

    ,k=0.60וגם עבור   k=0.75בור חישובים גם עהובאו  בטבלה.  mהתוצאה תלויה ב  k≠1 במקרה ש ו.

של גם עבור ערכים אחרים  יכול לעשות חישובים מי שמעוניין.   k=1למען מי שאולי מפקפק בבחירה של 
m   ושלk לא יוסיף כלום להבנת עניין הסינרגיה,  מפני שזהלי אין שום עניין בכך  (,11נוסחה ) על בסיס

 רטן אגרסיבי מאד.ולא לחשיבות הדיאטה, במיוחד במקרים של ס

     
 כיצד נוצרת הסינרגיה בין כימותרפיה לדיאטה

 

כימותרפיה פוגעת בכל התאים המתחלקים בגופנו בשלב החלוקה, וזאת הסיבה העיקרית לתופעות  .27

הלוואי הקשות של הכימותרפיה, מפני שיש הרבה סוגי תאים בגופינו שמתחדשים מידי תקופה קצרה. 
נים נוצרים ע"י התחלקות של תאים מתוך כלי הדם הקיימים, הרי סביר שבתהליך מכיוון שכלי הדם המזי

הטפול הכימותרפי יפגעו גם כלי הדם המנסים לגדול. יותר מכך, החומר הכימותרפי מגיע אל הסרטן דרך 
אל הסרטן ויש  הא מגיעילפני שה כלי הדם המזינים אל המגיעהכימותרפיה ולכן אותו, כלי הדם המזינים 

 יפגעו אפילו יותר מאשר הסרטן עצמו.  לי הדםכרות שסבי
  Dose Metronomic Chemotherapy-Mechanism of Action of Law                                 ראה 

ויש עוד הרבה מאמרים בנושא.  angiogenic basis of metronomic chemotherapy-The antiוכן 
הכוונה במילה מטרונומי הינה שהטיפול הכימותרפי צריך להעשות במנות קטנות בקצב קבוע לאורך 

 הזמן, ולא במנות גדולות חד פעמיות אחת לשבוע או אחת לשלושה שבועות.
  

והוא עושה זאת כמובן באמצעות ימי הסרטן מנסה לגדול בחזרה, . עם הפסקת הטיפול הכ28

אם אנו עושים דיאטה, הרי תהליך התאוששות כלי הדם המזינים מואט, ויש לחולה יותר  .האנג'יוג'נסיס
, הרי יש סיכוי שיוכל לעשות מחזורי כימותרפיה נוספים שכךמכיוון ו ,זמן להתאושש מהכימותרפיה

 לעומת הסטנדרט. 
  

https://books.google.co.il/books?id=1MxuBAAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=chemotherapy+kills+neovasculature&source=bl&ots=PnZrdnMpZ0&sig=Hpg6AZ_M1BAKqhLRTUwUczqxryk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjRpuuL3PbUAhXBAMAKHcHNBS8Q6AEIVzAJ%23v=onepage&q=chemotherapy%20kills%20neovasculature&f=false
http://www.nature.com/nrc/journal/v4/n6/abs/nrc1369.html
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מאחר ואין לי מספרים על מידת הפגיעה בכלי הדם ולא ניסיון אישי הרי שאינני רוצה לזרוק פה . 29

מספרים אפילו לא דרך ניתוח רגישות, אבל ברור שיש סיכוי סביר להשיג סינרגיה טובה בין הדיאטה 
יתוח מהנ  .שלנוהקרנות לדיאטה הכאשר ההסבר דומה להסבר כיצד נוצרת סינרגיה בין  .והכימותרפיה

מאשר הפגיעה קטנה  בכלי הדם המזיניםפגיעה אם השגם  ,הקרנות ניתן לראותהלגבי  שעשינוהמתמטי 
 יכולה לתת  תוצאה מצוינת כאשר הסרטן אגרסיבי מאד.היא עדיין בסרטן, 

 

 הדיאטה + הכימותרפי+הסינרגיה בין הטיפול ההורמונלי 
 

שילוב על  אני מדבר .מונלי והטיפול הכימותרפיבין הטיפול ההורמעניינת ביותר קיימת סינרגיה  .30

, והטפול נניח מצב בו יש לנו סרטן אגרסיבי .במלואו עדיין עובד הטיפול ההורמונליכאשר הטיפולים 
 1/4מצליח לכווץ את הסרטן לבמצב זה נתחיל בטיפול ההורמונלי ונניח שהוא ההורמונלי עובד במלואו, 

פיה, כלומר אנו מתחילים בכימותרפיה, רק אחרי שהסרטן התכווץ אנו מתחילים בכימותר מגודלו, וכאן
שהכימותרפיה עוברת דרך כלי הדם,  ומכיוון ,בזמן הטיפול ההורמונלי יםנפגעדיו. מכיוון שכלי הדם לא 

, לעומת טיפול כימותרפי רגיל, הסרטן הרי שמגיע לאזור הסרטן פי ארבע חומר כימותרפי יחסית למשקל
  .חזקה יותר בסרטןולכן תהיה פגיעה 

 

 שעם הדיאטה ,מהשרטוטים הראשון והשני ניתן לראות . אם נוסיף לתהליך דיאטה מהתחלה, הרי31

ניתן הזו תופעה ההסבר ל .יורד הרבה יותר עמוק מאשר ללא הדיאטהו ,הסרטן מצטמק הרבה יותר
 .ד. 14בסעיף 

 
הפקתי מתוך שני השרטוטים שלעיל את , 12אותה הזכרתי בסעיף  , Graph עזרת התוכנה הגרפיתב

 הנתונים הבאים:
   

מס' 
 סידורי

 זמן הכפלת=
סרטן ה

 )חודשים( 

זמן הגעה 
עם למינימום 

 (ימים)הדיאטה 

עם  מינימוםה
  (Psa)הדיאטה 

מינימום ללא ה
 (Psa) הדיאטה

פי כמה ירד 
 המינימום

 ה ד ג ב א 

1 0.77 171 1.06 4.42 4.17 

2 1 207 1.12 4.42 3.95 

3 2 344 1.34 4.42 3.30 

  
ג נלקחו מהשרטוט השני, ואלה שבעמודה ד נלקחו מהשרטוט הראשון, הנתונים -הנתונים בעמודות ב ו

  ד בעמודה גבעמודה ה  נובעים מהחלוקה של עמודה 
 

כתוצאה  ,קיימת ירידה משמעותית של נקודת המינימוםם שעבור אגרסיביות גבוהה אנו רואי. 32

יחד  יאוהפחתת תופעות הלוו הכימותרפי הורדה עוד יותר גבוהה של המינוןדבר המאפשר  ,מהדיאטה
פחות  של המאפשרת בחירה סינרגטיתיש פה תוספת . חיזוק השפעת הכימותרפיה על הסרטן עם

, ברור לחלוטין שיש פה סינרגיה, כי מעבר להשפעה של פגיעה חזקה יותר בסרטןיחד עם  תופעות לוואי
ע חזרת מצב הסרטן לקדמותו, אם גדברנו כרגע, תמשיך הדיאטה, לעשות את שלה מר ההדיאטה עלי

 מכיוון שאינני רוצה להכביד במודל מתמטי נוסף הרי שאשאיר זאת למאמר אחר. בכלל . 

 
לא יינתן ע"פ הכללים הנהוגים עד היום :  הרפואית הגישהחלק קטן של  הערה קצרה אך חשובה על. 33

טיפול כימותרפי לחולה בסרטן ערמונית כל עוד הסרטן לא הפך לעמיד כנגד כל הטיפולים ההורמונליים 
  .וכל עוד הסרטן לא הפך להיות גרורתי ,הקיימים

ואני מרגיש צורך להסתייג טוטלית מהכלל  ליגיון כלכהיאינני רואה שום הגיון רפואי בעניין זה ואפילו לא 
, חכה עד שהסרטן יהפוך להיות המשמעות של הכללים הללו הינה שהמערכת הרפואית אומרתהזה. 

 ,כבד ,כליותלפגוע באיברים חיוניים כמו  גבוהים ביותר סיכוייםעמיד, חכה עד שהסרטן יהיה גרורתי, עם 
כשלחלק מהם יש תפקיד חשוב בפינוי  ,ועוד הרבה מוח ,מעיים, שלפוחית השתן, ריאות, טחול ,לבלב

יש תפקיד בייצור טסיות הדם וכדוריות הדם  . לחלקפסולת ורעלים מהגוף כולל הרעל הכימותרפי
לניתוחי כריתה קשים  הביאהמאיברים לעיתים יש פגיעה ב. בטיפול הכימי הקש ותהאדומות, שנפגע

https://www.padowan.dk/
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שמחלישים את כח רצונו של האדם ואת יכולת עמידתו  קולוסטומיאו  יורוסטומיומצבים קשים כמו 

חכה עד שהגוף שלך לא יוכל לשאת טיפול אומרת "המערכת הרפואית , ובסכום בהמשך
  ."כימותרפי, ואז תוכל לקבל אותו

נראה לי שהגיע הזמן שהמערכת הרפואית תשנה את התייחסותה בעניין זה ותאפשר לחולה שרוצה 
כי ללא זאת חולי סרטן ערמונית לא יוכלו כל עוד שמצבו טוב וכוחו במתניו, בכך לקבל טיפול כימותרפי 

 לנצל את הסינרגיה העצומה הצפויה משילוב טיפול הורמונלי+ טיפול כימותרפי+ הדיאטה שלנו. 
 

 סכום ומסקנות
 

 המסקנות הינן כלהלן:הסכום ו. 34

סינרגיה גבוהה מאד בין הדיאטה קיימת  ,כאשר הסרטן אגרסיבי מאדותחת כל ההנחות הסבירות,  א.

, עובדה הנותנת תקווה גם למי טיפולים כימותרפייםו ,הקרינ ישלנו לבין טיפולים הורמונליים, טיפול
    שנמצאים במצבים קשים למדי.

 . ככל שהפגיעה בסרטן גבוהה יותר, ככל שהפגיעה בכלי הדם גבוהה יותר, וככל שאגרסיביות הסרטןב

של תוצאות  עשרותמפי למעלה נרגיה גבוהה יותר, והיא יכולה להגיע אפילו עד גבוהה יותר, כך הסי 
  .או תוצאות הטפול ההורמונלי ,ההקרנה

 
הדומה לזו  ,. האמור במאמר זה נכון אך ורק לגבי הדיאטה שלנו, וכל דיאטה דלת שומנים מוחלטת35

ל בקצב גידול כלי הדם המזינים שאני ממליץ עליה, כי הניתוחים המתמטיים וההסברים בנויים על ההבד
לא  שאיננה דומה לשלנו, אחרת,ידועה את הסרטן ללא הדיאטה, מול הקצב עם הדיאטה.  שום דיאטה 

תיצור סינרגיה עם הטיפולים הקונבנציונליים, והסיבה הינה שהדיאטות הללו מיועדות לפגוע בגידול עצמו 
 מיועדת לפגוע בקצב הגידול של הסרטן. ישירות )אם בכלל( בעוד שהדיאטה שלנו היא היחידה ה

 

שבעזרת הדיאטה שלנו מצביעים בברור  ובמאמרי הקודמים, במאמר זה ,. הניתוחים וההסברים36

למחלות  ההורמונליהסרטן  ניתן להפוך את מחלות והטיפולים הקונבנציונליים CuNC-דיאטת שוקה
 :המקרה שלילהדגמה אביא את  .שניתן לחיות איתן לאורך ימים ,כרוניות

ללא עם הדיאטה בלבד, וזאת  0.43האחרון היה   PSAשנים עם המחלה, ה  11כיום לאחר למעלה מ 
  למעלה מחצי שנה. שום טיפול

 בכדי להעריך נכונה את התוצאות יש להביא בחשבון גם את כל העובדות הבאות:

 8.  מדובר על סרטן עם ציון גליסון א

 בשנה. 50,000יום ופרושו הכפלה פי כ  23.2כל  ( )ללא הדיאטה . זמן הכפלת הסרטןב

ללא הווצרות שום עמידות כנגד הטפול שנים  11במשך למעלה מ  טיפולים הורמונליים לסירוגין ג.

 .ההורמונלי

כאשר הטיפול ההורמונלי נעשה  ,Enzalutamide או  Zytigaללא שימוש בשום תותח הורמונלי כמו  ד.

 נם זולים ביותר.שהיבלבד   DESע"י כדורי ה 

 . ללא שום טיפול כימותרפי.ה

 ., ללא שום בעיה אחרת. בריאות כללית מצוינתו

 

בת בצורה יעילה ביותר את מעכ מפני שהיאגם עבור סרטנים לא הורמונליים, מצוינת הדיאטה שלנו . 37

היא יוצרת סינרגיה , וגם מפני ששל כל סרטן והתפשטותשהינו תהליך חיוני להאנג'יוג'נסיס, תהליך 
  שהם הטיפולים העיקריים בסרטנים האחרים. גבוהה עם טיפולים קרינתיים וכימותרפיים,

 

כי כשהסרטן ההורמונלי, אני ממליץ לחולים ההורמונליים לא ללכת שולל אחר תוצאות הטיפול . 38

אין תרומה  כי במצב הזה, שנות חיים ואולי אף יותר 01ייתכן שהפסדת כבר , יהפוך להיות עמיד לטיפול
 של הדיאטה בלבד. בסינרגטית לשילוב בין הדיאטה לטיפול ההורמונלי, וישנו רק העיכו
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. 33כימותרפי כמוסבר בסעיף על הזכות לעבור טיפול  םסרטן ערמונית להילח ה. אני ממליץ לכל חול39

מבחינת יכולת החולה לשאת  זה יהיה מאוחר מדילולא זאת, כאשר כבר יסכימו לתת לו את הטיפול, כי 
חולי סרטן ערמונית לא יוכלו לנצל את הסינרגיה העצומה הצפויה  ,זאתהזכות הללא את הטיפול. 

   ,משילוב טיפול הורמונלי+ טיפול כימותרפי+ הדיאטה שלנו
  
 
 

 סימוכין
 ללא צורך בשינוי גנטי-מודל לתיאור הפיכת הסרטן לעמיד כנגד שלילת אנדרוגן

angiogenic basis of metronomic chemotherapy-The anti 
Dose Metronomic Chemotherapy-Mechanism of Action of Law 

anything?-mean-really-synergy-esoD 
Inhibiting Vasculogenesis After Radiation: A New Paradigm to Improve Local Control by 
Radiotherapy 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/synergy 

 עממית   גרסה -Cunc( ותהליך יצירת דיאטת w-6אנג'יוג'נסיס חומצה ארכידונית )                              
Graph-תוכנה מתמטית לשרטוט וחישובי גרפים 
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בלת הודעות על חומר חדש אינו כרוך בשום התחייבות, ופרט לק הרישום
 .באתרנו, לא תקבלו חומר נוסף
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https://books.google.co.il/books?id=1MxuBAAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=chemotherapy+kills+neovasculature&source=bl&ots=PnZrdnMpZ0&sig=Hpg6AZ_M1BAKqhLRTUwUczqxryk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjRpuuL3PbUAhXBAMAKHcHNBS8Q6AEIVzAJ%23v=onepage&q=chemotherapy%20kills%20neovasculature&f=false
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