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 MCT (yherapT hemoC etronomic(M-מטרונומיתהכימותרפיה יתרונות ה

 
 

 מטרת העבודה ולמי היא מיועדת
 

של התא גבוהים הרבה יותר  סיכויי הרג עםכימותרפיה שיש אפשרות לביצוע  ,להוכיחמטרת העבודה . 1

זו ההשיטה  .הכימותרפיהבדרך כלל  מאשר הדרך בא מתבצעת ,ם פחות תופעות לוואיעו הסרטני

  )MCT (herapyT hemoC etronomicM נקראת כימותרפיה מטרונומית 

 
כימותרפיה באופן על מדברת  העבודה, אף על פי שהדוגמאות שבחישובים נעשו ביחס לטקסוטר. 2

 במקומו .הוא זמן מחצית החיים הביולוגיים שלו ,הקשור לטקסוטר ,הנתון היחידי שהשתמשנו בו .כללי
המסקנות הכלליות של העבודה ו ,בזמן מחצית החיים של חומר כלשהו אחר ,יכולנו להשתמש בדוגמאות

הינו  גוףבכימותרפי ההחומר פונקציית כמות ש כךשהעבודה מסתמכת על  מפנילא היו משתנות, 
חוקי המתמטיקה. על וכן היא מסתמכת  ,רדת וזה נכון עבור כל הכימותרפיותיו אקספוננציאליתפונקציה 

 . , ולרופאיםלכל חולי הסרטןהעבודה מיועדת לפיכך 
 

 מהי כימותרפיה מטרונומית
 

ות על בסיס קבוע טיפול שבו מנות נמוכות של תרופות נגד סרטן ניתנהינו  כימותרפיה מטרונומית. 3

 -ישנם ניסויים המראים שטיפול מטרונומי ב.בדרך כלל על פני זמן ר ומשתרעת  )כגון יומי או שבועי(,

MCT (herapyT hemoC etronomicM(  ,ת שבה נותנים את כימותרפיה סטנדרטיעדיף על פני

יפות מתבטאת העד .MTD (ose Dolerable Taximum M)המנה המקסימלית הנסבלת ע"י האדם, להלן 
פגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן. הפחתת תופעות הלוואי כן בו ,מופחתות תופעות לוואיב עקרב

 ,מפני שהכמות הכללית של הכימותרפיה מחולקת לכמה מנות קטנות באופן אינטואיטיבי, להבנהניתנת 
הגופניים מרכיבים שיוצרת מועקה מכסימלית בו זמנית, בכל הבבת אחת,  תהניתנ הכמות גדול במקום

גבוהה בטפול פגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן המדוע  סיבהאך ה ,הנפגעים מהכימותרפיה
 :Metronomic chemotherapy. וראה הדי האינו ברור (MTD) אשר במינון המלאהמטרונומי מ

paradigm that more is better changing the 
 

 תוצאות העבודה
 
 ,סיכויי ההרג של התא הסרטני בעת חלוקתו MCTטפול מטרונומי בש. בעבודה זאת מוכח מתמטית 4

נותנת , כשלעיתים גם חצי הכמות בטיפול המטרונומי, MTDמאשר בשיטה המקובלת גבוהים בהרבה 
עובדה זו חשיבות רבה באשר היא מאפשרת להוריד ל . MTDתוצאה טובה יותר מאשר המינון המלא ב 

כמויות כימותרפיה ולהפחית בצורה ניכרת את תופעות הלוואי, הרבה מעבר להפחתת במידת הצורך, 
חלוקת המינון למספר מנות נמוכות. עובדות אלו יאפשרו אולי לתת את הטיפול לתקופה בגלל הנוצרת 

  הרבה יותר ארוכה.
 
החומר להסביר מדוע הפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן גבוהה יותר, שהרי  האמור לעיל יכול גם. 5

מתרבים על ידי חלוקה  שגם הם ,את הסרטן הכימותרפי עובר אל הסרטן קודם כל דרך כלי הדם המזינים
של התא הנחלק נמוכים יותר  ת, ואם סיכויי ההישרדוע"י הכימותרפיה הם נפגעיםשל תאים, ולכן גם 

ר מאח ונומי, הרי שהפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן גבוהה יותר בטיפול המטרונומי.בטפול המטר
הסרטן חוזר לקדמותו תוך פרק זמן , ובאופן ברור סרטן כימותרפיה רגילה לא יכולה לרפאובאופן עקרוני 

ו )ועל כך אוציא עבודה נפרדת(, הרי לפגיעה בכלי הדם המזינים חשיבות הקצר מזמן הטפול עצמ
יכול להביא  ," והטיפול הכימותרפי  Cunc-מרובה, באשר בשילוב נכון בין הדיאטה שלי " דיאטת שוקה

וזה  ,לכך שזמן החזרה של הסרטן לקדמותו, יהיה הרבה יותר ארוך מאשר משכו של הטיפול הכימי
: עבודתי הודות לסינרגיה העצומה הקיימת בין הדיאטה הזו לטיפולים הרפואיים , דבר שהוסבר בפרוט ב

הסינרגיה המופלאה בין דיאטת שוקה והטפולים הקונבנציונליים נגד סרטן או כיצד להפוך את הסרטן 
   למחלה כרונית

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2669231/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2669231/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2669231/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
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היכולת לבצע את הטיפול המטרונומי הטוב ביותר תלויה בדרך נתינת התרופה לחולה, ברור  .6
למרות זאת הראנו לגבי דרך הפה.  שהתוצאה הטובה ביותר תתקבל, אם אפשר יהיה לתת מינון יומי

(, נותן תוצאות MTDהכמות של המינון התלת שבועי ) 1/3אחת לשבוע עם של הטקסוטר, שגם מינון 
 (.MTD( מאשר הטפול הרגיל )2אפילו פי לעיתים טובות בהרבה )

החולים, ניתנים בהזרקה בבית הטיפולים אולם רוב  ,תרופות הניתנות בכדורים דרך הפהכיום נציין שיש 
דרך  יום יומית לאור הממצאים שבעבודה זו ניתן להעלות על הדעת מצב בו עדיף לקחת תרופה הניתנת

אך היא ניתנת במינון  למרות שייתכן שמבחינה גנטית יש תרופה אחרת מתאימה יותר הפה בכדורים,
מטיים . כמובן שהחלטה כזו דורשת בדיקה ספציפית בעזרת הכלים המת(MTDהמכסימלי הנסבל )

  או בניסויי השוואה ספציפיים.ו/ שפותחו פה,
  

 פיתוח המודל באופן כללי
 
ונניח שהסתברות ההישרדות של התא כימותרפי, של חומר   Qנניח שאנו משתמשים במינון בגודל  .7

pשרדות של התא ירדו ל יהרי שסיכויי הה , 2. אם נגדיל כעת את המינון פי pא הי נחלקה הסרטני
2

, כי  

, הוא עשוי כעת להיתקל בכמות  הראשונה Qהצליח לשרוד את הכמות  נחלק,ההתא הסרטני אם 

pולכן ההסתברות הכוללת היא  ,pשוב בהסתברות ו Qהשניה בגודל 
2

ולים דומים אם נגדיל את . משיק 

pהתא הסרטני יהיו  תסיכויי הישרדוהרי  nהכמות פי 
n

 p1ידועה והסתברות  q1, כלומר אם יש לנו כמות  

הידועה חייבת  q2הלא ידועה לנו עבור הכמות  p2התא הסרטני המתחלק, הרי שההסתברות  תלהישרדו

 לקיים 

                                                                                                               
q

2
/q

1
))

(p2=(p1   (1) 

 
היא   Qלכן הכמות  ,דועכת עם הזמן Qמסוים. הכמות למשך פרק זמן   Qנניח שקבלנו מינון מסוים . 8

 שהיא פונקציה מונוטונית יורדת עם הזמן.  Q(t)כלומר יש לנו פונקציה  , tהזמן, שנסמנו ב פונקציה של 
,  P(0)ונניח שאנו יודעים את  tהתא הסרטני בכל רגע  תההסתברות של הישרדו תפונקציי P(t)תהיה 

P(t)=P(0)                                                                               תקייםאזי חייב לה
Q(t)/Q(0)

     (2) 

 
  (כדוגמה eTaxoter שימוש ב בגופנו כפונקציה של הזמן )כמות החומר הכימותרפי נוסחת 

 
 ק"ג 60מ"ג ל  120כ ופרושו  75mg/m2 =2mg/kgלפי המינון: בטקסוטר הוא   MTDהשימוש ב . 9
  ., למשך שישה מחזוריםשה שבועותלומינון זה ניתן אחת לש 
 lhttps://en.wikipedia.org/wiki/Docetaxe                                                  :יםהבא ותהמקורעל פי  

   science/docetaxel-pharmaceutical-and-toxicology-https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology 
 

 Q(t) נוסחת התפתחות כמות החומר ש ידוע, שעות  86של הטקסוטר הוא  הביולוגיזמן מחצית החיים 
 :בגוף הינה

                                                                                                               (3) 
 שעות הרי מתקיים  86מכיוון שזמן מחצית החיים הביולוגיים הוא 

                                                                                          (4) 

 (5)    ל                                                                                     ונקב Q(0)נצמצם ב 

                                                                                               (6) 

              היא  tכפונקציה של הזמן  מכאן שנוסחת כמות הטקסוטר בגוף
0.00806t)-)

Q(t)=Q(0)*e   (7) 

 זו הכמות ההתחלתית שמזריקים לחולה. Q(0)כאשר 
 

 כדוגמה(   Taxotereעבורנוסחת סיכויי ההרג של התא הסרטני )בעת חלוקתו(, כפונקציה של הזמן )
 

  נובע ( 7ו )( 3( ו )2אות )מתוך נוסח. 10

https://en.wikipedia.org/wiki/Docetaxel
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/docetaxel
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                                                                            (8)  
שבגופנו קיים המינון המלא של החומר כ, בזמן התפצלותוזה סיכויי ההרג של התא הסרטני   P(0)כאשר 
 ת ההסתברות של הטיפול המטרונומי.גם את פונקציובהמשך ( נפתח 2בעזרת נוסחה זו ונוסחה ) הכימי.

 
נבחר שרירותית בשתי  P(0)בחנתי מספר אפשרויות כאשר   Graph.exeהתוכנה הגרפית  בעזרת 

  :אפשרויות
  41%הם כ    MTDהממוצעים של התא הסרטני במינון מלא ב  תההישרדוא. סיכויי 
 30%הם כ    MTDשל התא הסרטני במינון מלא ב  הממוצעים תההישרדוב. סיכויי 

 
 בו המנה ניתנת אחת לשבוע בכמה אפשרויות: ,טיפול מטרונומיבאת המצב גם  . בחנתי 11

 MTDכמות החומר הניתנת ב  1/3א. אחת לשבוע תינתן 
כלומר סה"כ הורדת כמות החומר  ,  MTDשל כמות החומר הניתנת ב  1/6ב. אחת לשבוע תינתן 

 50%הכוללת ל 
 

 MCTלעומת  MTD בשיטת הכמותית של החומר הכימי בגופנודוגמאות והסברים להתפתחות 
 

עם הזמן, בשיטה כמות החומר הכימותרפי בגופנו    טוט המראה את התפתחותשרלהלן . 12
 . ההסברים לשרטוט מופיעים בהמשך הסעיף.(MTDהרגילה ) ובשיטה (MCT)המטרונומית 

 

  
 (7כל הגרפים מפותחים על בסיס נוסחה )

מינון עם הזמן, במקרה של  החומר הכימותרפי שבגופנו המתאר את ירידת כמותגרף ההינו   Aהגרף 
ולאחר מכן אנו שוב נותנים את  ,שבועות 3ניתן למשך  החומר .(MTDהניתן בשיטה הקיימת ) ,מלא

מפני שבעת מתן המנה השניה נשארו  A,שאינו זהה בדיוק לגרף  A1ומקבלים את הגרף  ,אותה כמות
לחלוטין,  זהיםכמעט מהמנה השנייה ואילך הגרפים יהיו  .טנות מהמנה הראשונהעדייו שאריות ק

שעות,   168)שבוע= והוא ניתן בשעות. -xמסומן ב בשרטוטהזמן  .ומבחינתנו זהים לצורך כל דיון פרקטי
 שעות( 504שבועות=  3

כל יה ניתנת לפ, הינם הגרפים של הכמויות הניתנים בשיטה המטרונומית, B,C,D,B1,C1,D1הגרפים 
 ,בתום שלושה שבועות לחולה תוזרקמש החומר הכימי סה"כ כמותבו , MTDהכמות של ה 1/3שבוע  

 ,ןשבוע הראשובהממוצעת של החומר שהיתה בגופו של החולה  היומית הכמות זהה בשתי השיטות.
כפולות  ומכיוון שכל העקומות משתרעות על פני ,יום 7ב  מחולקכשהוא   Bהינה השטח שתחת העקומה

יום, הרי על מנת להשוות בין הכמויות הממוצעות של החומר שבגופנו, מספיק להשוות בין  7של 
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הינו  Aשתחת   SA( השטח MTDאנו רואים שבשיטה הקונבנציונלית ) השטחים שתחת העקומות. 
365.8SA=  בעוד שהשטח תחת העקומותA,B,C  הינוSB+C+D=329.76  , מאשרנמוך יותר כלומר הינו 

 372.1לעומת  371.48שווים,  כמעט אולם כשאנו עוברים לשלושת השבועות הבאים השטחים ,MTD-ב
 ,בשיטה המטרונומית ,אחרי סט ההזרקות האחרונות נשארת בגוף .מצם עוד יותרובהמשך ההפרש מצט

כך שבסה"כ מה שמקזז את החוסר שהיה בשלושת השבועות הראשונים, כמות יותר גדולה של חומר, 
 MTDויות הממוצעות על פני כל הזמן הינן זהות בשיטה המטרונומית וב הכמ

 

, הנחלק סיכויי ההרג של התא הסרטני, שבכל סט כזה של שלושה שבועות  ,נראה בהמשך העבודה. 13
 ממצאי הניסוייםכלומר  ,(MTDמאשר בשיטה הקונבנציונלית ) בשיטה המטרונומיתבהרבה  יםגבוה

 המציאות בגלל חוקי המתמטיקה והסטטיסטיקה.והם מחויבי אינם מקריים 
 

של התא הסרטני המתפצל כפונקציה של  תסיכויי ההישרדוהדגמה והסברים של פיתוח פונקצית 
 (MTDבטפול הרגיל )  הזמן

 
,  12, כי כפי שראינו בסעיף נטפל בסט ההזרקות השני בין שיטות המינון השונות ההשוואהכי . לצור14

דבר  שתי השיטות,ב שבגופנו זההואילך הכמות הממוצעת של החומר הכימי י החל מסט ההזרקות השנ
 שיאפשר לנו השוואה בתנאים שווים.

 
 ,של התא הסרטני המתחלק תהסתברות ההישרדואנו יודעים את צורת גרף  (8). על בסיס נוסחה 15

 ונציג זאת בצורה גרפית:

 
 להלן מספר הסברים על הגרף: 

 מסמל חזקה. ^הסימון  (8) -( ו7יעים בשרטוט ומבוססים על נוסחאות ). נוסחאות הגרפים מופא

מרגע  מתאר את ירידת כמויות הטקסוטר בגוף כפונקציה של הזמן העובר )בשעות( QA(x). הגרף ב
כפונקציה של  התא הסרטני הנחלק תנותן את ההסתברות להישרדו PA(x), והגרף סיום הזרקת החומר

של התא  תרקת החומר. אנו רואים שכל שחולף הזמן סיכוי ההישרדומרגע סיום הז ,הזמן החולף
   .השבועות 3בתום  1ומתקרב מאד ל  ה,הסרטני עול

נבחר באופן שרירותי והוא איננו משנה כלל, כי  3הערך  QA(0)=3. נקודת ההתחלה שנבחרה היתה ג

כלשהו, בתנאי שנהיה  זה תלוי ביחידות המדידה, ועל ידי שינוי יחידת המדידה אפשר לתת פה ערך
נבחר לצורך הנוחיות, ונובע מהעובדה שכאשר  3. הערך עקביים לאורך כל הדרך עם יחידת המדידה

הכמות של ההזרקה   1/3נשווה את התוצאות מול הטפול המטרונומי, הרי כל הזרקה שבועית תהיה 
 . MTD)הרגילה )
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, ברגע בו כמות החומר מתפצלה של התא הסרטני תמבטא את הסתברות ההישרדו PA(0). הערך ד

מפני וכנראה איננו ידוע לאף אחד במדויק, בין השאר  איננו ידוע לי ערך זה. הכימי בגוף היא המקסימלית
אי הידיעה הזו איננה שזה תלוי במידת התאמת החומר לתכונות הגנטיות של הסרטן בו אנו מטפלים. 

, מפני שיש בכוונתנו לבצע בדיקה פרמטרית פוליםמונעת מאתנו את האפשרות להשוות בין שני סוגי הטי
של הנתון הזה, כלומר לשנותו לערכים שונים, ולראות כיצד תוצאות ההשוואה בין שתי השיטות משתנה, 

, וכן נוכל לראות אם הבחירה סבירה ההשוואה מסקנותאם בכלל, והאם שינוי זה משנה מהותית את 
. אם יסתבר לנו שעבור כל ערך ת אריכות הימים המושגתנוכח תוצאות מעשיות בשטח הקשורות לתוספ

(, הרי MTDשנבחר תמיד הטיפול המטרונומי עדיף ובצורה משמעותית על פני הטפול הסטנדרטי )
שהמסקנה הזו ברת תוקף, גם אם איננו יודעים את המספר המדויק. אי הידיעה אינה מונעת במקרה כזה 

כרת, בגלל הצורך לחזור על ינו את העבודה בצורה נהסקת מסקנות נכונות, אבל היא מקשה עלי
דבר שנתן לנו שההסתברות   PA(0)=0.001. אנו בחרנו בשלב ראשון אינם קליםש החישובים השונים,

. אלו  40.7%ואילו בסט ההזרקה השני זה עומד על כ  41%הממוצעת להישרדות הסרטן המתחלק היא 
ות ובגדר המציאות, אבל כפי שאמרתי נבדוק גם תוצאות רבעולם אך עדיין סבי ותלא התוצאות הכי טוב

  .30%ממוצע של כ  ןהנות PA(0)=0.00001, ובדקתי גם עבור טובות יותר

שזה מספר  504כשהוא מחולק, ב ת ההסתברות. ההסתברות הממוצעת היא השטח שתחת עקומה

   .שבועות  3 ב שישהשעות 
 

 (MCTבטפול המטרונומי )של התא הסרטני  תישרדוסיכויי ההשל פיתוח פונקצית והדגמה הסברים 
 

 ההסתברות של הכמויות המטרונומיות: . כעת אעבור להסביר כיצד נבנה את גרפי 16

(, כאשר הכמות ההתחלתית  של 3. כל גרפי הכמויות של ההזרקות השונות נבנות על בסיס נוסחה )א

. תוספת הכמות מההזרקה הנוכחית + שווה לשארית הכמות שהיתה בגוף מההזרקה הקודמת ,הגרף
כל שלושה שבועות, ובכל הזרקה  3אנו מוסיפים כמות בגודל   MTDכאשר בכל הזרקה בשיטת ה

 כל שבוע. 1אנו מוסיפים כמות בגודל  MCTבשיטה 

 שעות. 86נתון שנובע מהעובדה שזמן מחצית החיים של הטקסוטר הוא  0.00806λ=. בכל הגרפים ב

  (2)ונוסחה  (8)ות בנויים על נוסחה . כל גרפי ההסתברויג

 
 (.12)סעיף  המופיע בשרטוט הראשון  Bנסביר כיצד נבנה הגרף כדוגמה  לבנית גרף ההסתברות, . 17

כי הכמות  QB(x)=exp(-0.00806x)היא  (3)על פי נוסחה  כמות החומר הכימותרפינוסחת . א

  MTD.תנה בשיטת היהכמות שנ 1/3מפני שזה   QB(0)=1ההתחלתית בשיטה המטרונומית היא 

    . מכיוון שהנחנו שPB(0)נוסחת ההסתברות פשוטה, אך עלינו למצוא את  (8) על פי נוסחה .ב
PA(0)=0.001   ומאחר שQB(0)/QA(0)=1/3  חייב להתקיים ( 1נוסחה )הרי לפי    

                                                                                   0.1 =0.001
(1/3) = PB(0)=PA(0)

(1/3)
   (9) 

PB(x)=0.1ולכן                                                                                         
exp(-0.00806x)

   (10) 

 
ועי של המינון השב ףלצורך התרשמות ויזואלית נביא את השרטוט הקודם אליו נוסיף את הגר. 18

 הראשון של השיטה המטרונומית.
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הינו גרף הכמות המלאה שניתנה בסט התלת שבועי הראשון, ואילו הגרף QA(x) הגרף האפור . 19

PA(x) במקרה הזה  ,הינו גרף ההסתברות של הישרדות התא הסרטני המתחלק כפונקציה של הזמן(
ממוצעת של התא הסרטני , שנותן הסתברות הישרדות PA(0)=0.001בחרנו בבדיקה הפרמטרית 

הוא גרף הכמות של המינון השבועי הראשון שניתן בטפול  QB(x). הגרף הכחול (41%בסביבת 
שאת  QB(x)הינו גרף ההסתברות כפונקציה של הזמן, המשויך לכמות   PB(x)המטרונומי, והגרף 

 . (10נוסחתו הבאנו בנוסחה )
 

 MTDמול  MCTהמתקבלות בשתי השיטות,  השרדותההשוואת סיכויי 
 

( הניתן כל MTDכיצד בונים את גרפי הכמות של המינון המלא )בסעיפים הקודמים ו הסברנלאחר ש. 20
הכמות בכל שבוע(, וראינו כיצד בונים את גרף  1/3בשיטה המטרונומית ) השבועישבועות, ושל המינון  3

לצורך אות בשתי השיטות. של התא הסרטני המתחלק, נוכל לעבור אל השוואת התוצ תסיכויי ההישרדו
הכמות הממוצעת של החומר הכימי כפי שראינו,  ,ממנו ואילך, כי ההשוואה נטפל בסט ההזרקות השני

  דבר שיאפשר לנו השוואה בתנאים שווים. ,בשני השיטות זהה שבגופנו
( בו החומר ניתן אחת MTD)  להלן שרטוט, המראה את גרפי ההסתברות של הטקסוטר בטפול הרגיל

כמות החומר כל שבוע, כלומר  1/3( הניתן ע"י הזרקת MCTשלושה שבועות, לעומת טפול מטרונומי )ל
  כום התלת שבועי.יסה"כ הכמות הכוללת של החומר המוזרק לחולה, שווה בס
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והגרפים  (MTD) הוא גרף ההסתברות כפונקציה של הזמן של הטיפול המלא A1הגרף האפור 

B1,C1,D1 רים לאחר כל טיפול שבועי, החל מהטיפול השבועי הרביעי ואילך. הסימון הם הגרפים הנוצSi 
השטח התחום מתחת לכל עקומה חלקי אורך הזמן התוחם את .   iמסמל את השטח שתחת העקומה 

בתחום הזמן שבו מוגדרת  ,של תא סרטני המתפצל יםהעקומה נותן את סיכויי ההישרדות הממוצע
עד  504הוא מ  A1תחום הזמן שבו מוגדר ,  205.03שווה  A1גרף לדוגמא השטח שתחת ההעקומה. 

לכן סיכוי ההישרדות הממוצע  ,שעות 504=1008-504הוא  A1כלומר משך הזמן שבו מוגדר ,  1008
, כאשר סיכויי  0.407=205.3/504הוא  A1של תא סרטני המתפצל בתחום הזמן שבו מוגדרת העקומה 

אנו רואים שהטפול המטרונומי ו 0.222=111.75/504ומית הם הממוצעים בשיטה המטרונ תההישרדו
 .(MTDמאשר הטפול הרגיל ) ,התא הסרטני הישרדותמבחינת סיכויי  ,טוב כמעט כפול

 
בטיפול הרגיל הינם  תההישרדו. נעבור לביצוע השוואה בין הטיפול הרגיל למטרונומי, בהנחה שסיכויי 21
 :בהתאם להנחה זו נוצר השרטוט הבא PA(0)=0.00001, כלומר אנו מניחים שקיים  30%כ 
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 %29.9של התא הסרטני המתפצל היא  תהסתברות ההישרדו MTD-ואנו רואים שבשיטה הרגילה
 בלבד %9.5בעוד שבטיפול המטרונומי התוצאה הרבה יותר טובה והיא עומדת על 

 
 

 הורדת המינון בטפול המטרונומי לחצי
 

שייתכן שחצי כמות החומר הניתנת באופן  ,מרמזותהקודמים  וטים שני השרטהתוצאות המוצגות ב. 22
 .MCTהכמות המלאה בטיפול דומות או אפילו טובות יותר, מתוצאות   ןתיתמטרונומי שבועי 

 .MTDב  100%לעומת  , MCTב  מהמינון 50%המתאימים, המשווים בין  להלן הגרפים  
 

 
 ותהתוצאות של הטפול המטרונומי טוב ,ר הכימותרפיהחומ עם חצי כמות, גם שבמקרה זהואנו רואים 

 .MTDמאשר ב יותר 
 

, ? MTD. האם תמיד חצי הכמות בטפול המטרונומי השבועי יותר טובה מאשר המינון המלא ב23
והדבר מותנה במידת ההתאמה של החומר הכימותרפי לטיפול בסרטן הספציפי.  ,לאהתשובה היא 

.  MTDב   30%של כ  תסיכויי הישרדוהנחה שפרושה  PA(0)=0.00001הנחנו  22בדוגמה שבסעיף 
  MTDהאם חצי הכמות נותנת תוצאה טובה יותר מאשר הכמות המלאה ב  ,בשרטוט הבא אנו בודקים

  41%הם בסביבת ה   MTDדהיינו כאשר סיכויי ההישרדות ב ,   PA(0)=0.001 כשאנו בוחרים
 חצי הכמות בטיפול המטרונומי: רק עם 20להלן השרטוט של המקרה המוצג בסעיף 



 

 10 

  
          מאשר הטיפול המלא אינו יותר טוב המטרונומי עם חצי הכמותבמקרה הזה הטיפול שאנו רואים 

 .  אך טוב כמעט כמוהו MTDב 
 

 התא הסרטני תהערה חשובה בעניין סיכויי הישרדו
 

אין זה אומר  30%מתחלק הוא של התא הסרטני ה תשאם ממוצע סיכויי ההישרדו ברצוני להבהיר,. 24
, המצב מותנה ברמת האגרסיביות של לא ולא, 30%שבתום סדרה אחת של טיפולים הסרטן יקטן ל

של התא הסרטני המתפצל, אם  תברתי על סיכויי ההישרדויכל הדרך דלשים לב שלאורך הסרטן. 
שיצליחו  30%רדו ינסו להכפיל את עצמם, שמהם יש הרבה תאיםאגרסיביות הסרטן גבוהה מאד הרי 

להתחלק  מעט תאים, מצד שני אם אגרסיביות הסרטן נמוכה הרי במשך שלשת השבועות ינסו להתפצל
 באגרסיביות הסרטן.  מאדהתוצאה הכללית, תלויה  כלומר,  30% ישרדוומהם 

 
 חשיבות הדיאטה להצלחת הטיפול הכימותרפי חשיבות הפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן ו

 
מרבה מאד לדבר במאמרי על הצמיחה האנג'יוג'נית ועל החשיבות העליונה שאני מקנה לפגיעה  אני .25

למיטב ידיעתי רובם של החולים לא שמעו מפי הרופאים שלהם על  .בכלי הדם המזינים את הסרטן
התופעה הנקראת אנג'יוג'נסיס ועל חשיבותה, רק לאחר שנתיים עם המחלה שמעתי פעם ראשונה על 

את בנושא הסרטן.  ד"ר יהודה פולקמןאלא מקריאה על עבודתו החלוצית של  ,ולא מפי הרופאיםהנושא, 
הסינרגיה המופלאה בין  עבודתי החשיבות העליונה של נושא זה ושל הדיאטה שלי  ניתן להבין  מתוך 

, הסינרגיה דיאטת שוקה והטפולים הקונבנציונליים נגד סרטן או כיצד להפוך את הסרטן למחלה כרונית
לבין  ,בין הקצב בו רוצה הסרטן להתרבותבין הדיאטה לטיפולים הקונבנציונליים נובעת מההפרש הנוצר 

 שמאפשרת הדיאטה לצמיחה של כלי הדם המזינים את הסרטן. , הקצב האיטי בהרבה
ת וגם כלי הדם המזינים א 1/2אם בתום הטיפול הכימותרפי אצלי, הסרטן יקטן ל : להבהרת הנושא

יום , כי זמן  24 בהתאמה, הרי ללא הדיאטה שלי הסרטן היה חוזר לקדמותו תוך פחות מ הסרטן יקטנו
אני עושה את הדיאטה שלי,  כימותרפיהאם לאחר ה ,לעומת זאת . יום 23.4הכפלת הסרטן אצלי הוא כל 

 2.5תו רק אחרי כלומר הסרטן יחזור לקדמוכלי הדם המזינים יכפילו את עצמם רק לאחר כשנתיים וחצי, 
עובדה שתאפשר לחולה להתאושש במלואו מהטפול  ,במקום תוך פחות מחודש ללא הדיאטה ,שנים

  .חולה לעבור טיפולים כימותרפיים נוספים בעתידותאפשר ל, הכימותרפי
במהלך הכימותרפיה, הדיאטה לא היתה מונעת  לולא הפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטןמצד שני 

ללא פגיעה בדרכי אספקת המזון אליו, הרי על אף  יום לקדמותו, כי 24טן בחזרה תוך את צמיחת הסר
בכדי לחזור בקצב המכסימלי שלו, למצבו יש לו מספיק כלי דם שמזרימים לו מספיק מזון הדיאטה, 

 שלפני הטיפול הכימי, ורק אז הדיאטה תתחיל להשפיע עליו. 

https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
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המזינים את הסרטן יותר חזק מאשר הטיפול הרגיל . מדוע הטיפול המטרונומי פוגע בכלי הדם 26
MTD הסיבה הינה ברורה לחלוטין, שהרי החומר הכימותרפי עובר אל הסרטן קודם כל דרך כלי הדם ?

המזינים את הסרטן, שגם הם מתרבים על ידי חלוקה של תאים, ולכן גם הם נפגעים ע"י הכימותרפיה, 
פרושו כפי שהוכחנו בעבודה זו ,  ם יותר בטפול המטרונומינמוכי התא הנחלקשל  תההישרדוואם סיכויי 

. הצרוף בין הדיאטה לטיפול שהפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן גבוהה יותר בטיפול המטרונומי
למחלה  מחלה במצב מתקדםגם להפוך  סיכוי סבירלו  ןויית ,המטרונומי יאריך מאד את חיי המטופל

 כרונית.
 

 כימותרפיההאטה שלי יחד עם האם רצוי לעשות את הדי
 

האם האם במהלך הטיפול הכימותרפי עלי להפסיק את הדיאטה? . כאן אני מעלה שאלה חשובה, 27
? ובכן התשובה היא לא! אין שום סתירה, כי  25שאלה זו לא עומדת בסתירה לניתוח שעשינו בסעיף 

ילו השאלה שאני מעלה הינה , ואלאחר סיום הכימותרפיהבסעיף הקודם דברנו על הדיאטה המתבצעת 
 האם רצוי לעשות את הדיאטה במהלך הכימותרפיה?

הקרנות או בין הדיאטה והשאלה זו לא עמדה על הפרק כאשר ניתחתי את נושא הסינרגיה בין הדיאטה 
 קודם כל אענה על השאלה למה לא אז?  לטפול ההורמונלי. אז למה עכשיו?

 והם משולבים אחד עם השני  ,י הדם המזינים אותוכלמ. הגידול מורכב מהתאים הסרטניים וא

 
ופגיעת הקרניים היא בכל רקמה שהיא ההקרנה הינה מרוכזת לאזור גידול מצומצם,    SBRTבהקרנות
, כך שפגיעה בסרטן פרושה פגיעה גם בכלי הדם המזינים ולא חשוב עם היא סרטנית או לא הנוגעת ב

בכלי  או ה תוך כדי הטיפול אין השפעה על הפגיעה בסרטןאותו, ולכן, במקרים הללו, להמשך הדיאט
 הדם המזינים אותו.

, ולכן לדיאטה אין שום השפעה על . טיפול הורמונלי אינו פוגע כלל בכלי הדם המזינים את הסרטןב

הסרטן ממשיך להצמיח כלי דם מזינים גם בתקופת מצד שני  ,הפגיעה בהם בזמן הטפול ההורמונלי
שמירה על הדיאטה תוך כדי הטפול ההורמונלי, מעכבת מאד את צמיחת כלי  לכן י,הטיפול ההורמונל

וראה  ,מעכבת מאד את הפיכתו לעמיד כנגד הטפולים ההורמונליים גם הדם המזינים את הסרטן, ולכן
כבר  אני נמצא :לראייה  .ללא צורך בשינוי גנטי-מודל לתיאור הפיכת הסרטן לעמיד כנגד שלילת אנדרוגן

והסרטן עדיין לא  , מהם כעשר שנים בליווי הדיאטה שלי, שנים תחת טיפולים הורמונליים 12למעלה מ 
הסינרגיה המופלאה בין דיאטת שוקה והטפולים הקונבנציונליים נגד סרטן או כיצד בעבודה  הפך לעמיד.

הורמונלי והדיאטה כשהם לסינרגיה שבין הטיפול ה, יש הסבר מלא להפוך את הסרטן למחלה כרונית
 .נעשים במקביל

 
ומכיוון מפני שהטיפול הכימותרפי פוגע בתאים בשעת חלוקתם,  ,. בנושא הכימותרפיה המצב שונה28

שהדם זורם אל הסרטן דרך כלי הדם המזינים אותו, הרי שקיים סיכוי טוב שתחת טיפול מטרונומי, כלי 
בעזרת  אנו מעכבים את חלוקת תאי האנדותל אם, אולם הדם יפגעו אף יותר מאשר הסרטן עצמו

שבעת הטיפול  :המסקנה הינה בכלי הדם המזינים את הסרטן קטנה.הרי שהפגיעה , הדיאטה
לחזור אליה מיד לאחר סיום הטיפול ולשמור עליה ביתר חייבים ו ,מהדיאטה עהכימותרפי, יש להימנ

, אך מאחר שהמסקנה את חיי לדיאטה, מאחר שאני חש שאני חב חששות בי תמעורר המלצה זו . שאת
הזו עולה בקנה אחד עם כל ההיגיון שעמד מאחורי בניית הדיאטה הזו, ועם כל ההיגיון שעמד מאחורי כל 

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/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2017/09/19/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%90%d7%98%d7%aa-cunc-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/
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שאר העבודות שלי, הרי שאינני יכול להתעלם מההיגיון של הניתוח הנוכחי, ואני חש שאני חייב לציין 
  .ולו במקצת את הסרטן ןמקטישכימותרפי חומר שאנו משתמשים באבל זה נכון בתנאי  עובדה זו.

 
 והמלצות כוםיס
 

היתרונות . טיפול כימותרפי, שיבקש מהרופא שלו לבצע את הטיפול בצורה מטרונומיתכל מי שעובר . 29

 של הטיפול המטרונומי הן כלהלן:

  . MTD -להמאשר בשיטה הרגי ואף יותר 2וזה יכול להגיע לפי  הפגיעה בסרטן הרבה יותר גבוהה,. א

מפני שהכמות הכללית של הכימותרפיה מחולקת לכמה מנות תופעות הלוואי נמוכות בהרבה,  ב.

בבת אחת, שיוצרת מועקה מכסימלית בו זמנית, בכל המרכיבים  תקטנות, במקום כמות גדולה הניתנ
 .הגופניים הנפגעים מהכימותרפיה

בהרבה מאשר בטיפול הרגיל ועל חשיבות  . בטפול המטרונומי הפגיעה בכלי הדם המזינים, גבוההג

  26-ו 25הנושא ראה סעיפים 
 

מבחינת הפחתת תופעות הלוואי,  ,משמעותי הינוהטפול המטרונומי שאני מסב לתשומת לב הקורא, . 30
מבחינת הארכת חיי המטופל, אם החולה יעשה בתום הטיפול את הדיאטה  ,ויהיה גם משמעותי ביותר

 .25וראה סעיף  צמיחת כלי הדם המזינים את הסרטן.שמעכבת מאד את שלנו, 
 

המבוצעת מתאימה לטיפול במחלה, יש להפסיק את הדיאטה במהלך הטפול  בהנחה שהכימותרפיה .31
של כלי הדם המזינים, כי הכימותרפיה פוגעת בעקר בתאים  ההתרבות תעל מנת לאפשר את ניסיונו

 סיום הטיפול.  המנסים להתרבות. אולם יש לחזור אליה מיד עם
 

אבל זה לא יש בכוונתי לפרסם בקרוב עבודה בשם "מדוע טיפול כימותרפי לא יכול לרפא סרטן", . 32
בעזרת הטיפול המטרונומי והדיאטה, יש סיכוי סביר בסרטן, מפני ש םצריך לרפות את רצון החולה להילח

  .לא קליםשאפשר יהיה להפוך את הסרטן למחלה כרונית אפילו במצבים 
הדבר דומה בדיוק למצבי הנוכחי, שהרי ידוע לי שבמצבי אי אפשר לרפא אותי מהסרטן המקנן בתוכי, 

שנה, עם סרטן אגרסיבי באופן מיוחד ומצפה להמשיך  12ובכל זאת בניגוד לכל התחזיות, אני חי כבר 
 גילי המתקדם.ולחיות עוד הרבה זמן, על אף 

 

 
 בריאות טובה לכולנו

 אליעזר יהושע                                
   2018 אוקטובר חולון,                                                       

 

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

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

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

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

 למי שמעוניין להתקשר או לכתוב, הפרטים נמצאים בסוף דף הבית
                                 rdpress.comhttps://survivewithcancer.wo 
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