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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.comאליך. הכנס לאתר 

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

 חושב.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למה כימותרפיה לא מרפאה סרטן 

 
 

ת: מא  אליעזר יהושע 

בטכניון חיפה למתמטיקה  M.Sc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://survivewithcancer.wordpress.com/


 2 

 
  למה כימותרפיה לא מרפאה סרטן

 מבוא
 
כימותרפיה רגילה " כך: כתבתי   יתרונות הכימותרפיה המטרונומיתבעבודה שפרסמתי לאחרונה  .1

ו )ועל כך הסרטן חוזר לקדמותו תוך פרק זמן הקצר מזמן הטפול עצמ, ובאופן ברור סרטן לא יכולה לרפא
  . אני מוציא עבודה זוו אני מקיים את  שהבטחתי " , ובכן אוציא עבודה נפרדת(

  ,, אלא שהיא איננה מרפאה סרטןיכולה להאריך חייםאינני טוען שכימותרפיה לא ש ,אני מבקש לשים לב
למצוא דרכים להקל על תופעות הלוואי, ולהביא להארכת חיים באמצעים שיש לנו, כולל ולכן עלינו 

 ,קרוב עבודה נוספתבכוונתי לפרסם בבנוסף לכך , דרך כזו הוצגה בעבודה שהוזכרה לעיל הכימותרפיה.
 שתראה שאפשר לשפר בהרבה, את התוצאות של הכימותרפיה. ,מדהימה בתוצאותיה

 

  מה יש בעבודה זו
 
ע"י רק  אין אפשרות לרפא סרטן תות סטטיסטיוביולוגי ותסיבשמ מתמטית מוכח בעבודה זו .2

לקדמותו פרק הזמן שבו חוזר הסרטן , וגם מוכח שותהיה זו התרופה היעילה ביותר רגילה כימותרפיה
 .ההוכחה המתמטית מאד פשוטה וקצרה.   וקצר מזמן הטפול עצמ

 

 רמיסיה או אריכות ימים משמעותית אפילו להשיגהמקשות נוספות נדון בקצרה בשתי סיבות אנו גם  .3

 והסיבות הללו הינן:הטפול הכימותרפי,  באמצעות 

 .תופעות הלוואי של הטיפול הכימותרפי. א

וזאת  ,עמידות כלפי תרופות רבות בו זמנית , שהינהשל הסרטן "העמידות הרב תרופתית"הווצרות . ב

    .שלהם התוך תאיתפעילות השונים של המנגנונים הו ,התרופות שללמרות המבנים הכימיים השונים 
 

 הגדרה: מהי כימותרפיה רגילה 
 
, אני מתכוון לכימותרפיה הסטנדרטית זו הפוגעת בתאים הנמצאים כימותרפיה רגילהכשאני אומר  .4

או על  תרופות ביולוגיותלכן אינני מדבר על  .ללא הבדל אם התא סרטני או לאבמצב חלוקה, 
( ט)אדג'ובנ כטיפול משליםאינני מדבר גם על כימותרפיה שבאה  שהינן מכוונות מטרה. אימונותרפיה

+ הקרנות, מאחר שבמקרים הללו הכימותרפיה באה לטפל  לאחר ניתוח כריתה, ולעיתים לאחר כריתה
של  הכריתהנתוח כאשר הטיפול העיקרי הינו , אם ישנם, מספר תאים, בשאריות קטנטנות של הסרטן

 הסרטן. 

 
 מודל מתמטי קצר

 

N(t)=N(0)𝑒𝜆𝑡            וצורתההתפתחות הסרטן היא אקספוננציאלית נוסחת ידוע ש .5
       (1) 

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

  מסמן את אגרסיביות הסרטן.  𝜆כאשרוכלשהו, 

 LN(2) 𝜆ϴ      (2)=        אזי קיים הקשר                  בימיםאת זמן הכפלת הסרטן  ϴאם נסמן ב 
 . 2הוא הלוגריתם הטבעי של  LN(2)כאשר 

 יום  ונקבל  23.4הוא כ ( ϴ)במקרה שלי שבו זמן הכפלת הסרטן   𝜆לדוגמא את  בנחש

 (3)     𝜆 = 0.02962  
 

  גודלו ( מחשבת את 1נוסחה )  אזי ,שליהעכשווי  גודל הסרטןהוא  N(0) בנתון זה , ואם  משתמש יאם אנ

  .ימים  tבעוד 

https://survivewithcancer.files.wordpress.com/2018/11/d799d7aad7a8d795d7a0d795d7aa-d794d79bd799d79ed795d7aad7a8d7a4d799d794-d794d79ed798d7a8d795d7a0d795d79ed799d7aa1.pdf
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=  N(t)λ                                                              ( נקבל1אם נגזור את נוסחה )
dN

dt
      (4)  

 

6. N(t)λ  נניח נכנסים למצב חלוקה. התאים  הקצב שבו, אך זהו גם הקצב שבו נוספים תאי הסרטןהוא

 N(t)λpשרדו שנכנסים למצב חלוקה יאים ת N(t)λאזי מתוך  pחלק הוא שמתשל תא  תשסיכוי ההישרדו
קצב הכניסה  שני קצב העלמות התאים הואמצד  ,תאים חדשים N(t)λ2p ל הפכויצליחו להתחלק ויש

ולכן  λN(t) N(t)}λN(t)-λ{2p(2p-1)=   ההתוספת של תאים הינקצב לכן   N(t)λ למצב חלוקה כלומר

 ( הופכת להיות  4נוסחה ) תחת כימותרפיה

                                                                                                     ((2p-1)λN(t  =
dN

dt
    (5) 

N(t)=N(0)𝑒(2p−1)λt                                  עוברת להיות  תחת כימותרפיה( 1ואז נוסחה )
      (6)  

 
 ימים ואז הופסק     t1נניח כעת שהטפול הכימותרפי נמשך   .7

   N(t1) =N(0)𝑒(2p−1)λt1      (7   )                             גודל הסרטן יהיה 6אזי על פי נוסחה 

  t2עצמנו מה יהיה פרק הזמן נשאל את  .(1הסרטן גדל שוב על פי נוסחה ) ,לאחר הפסקת הטפול הכימי
 ( נקבל 7( ו )1) נוסחאות ומ  N(0)עד שהסרטן יחזור לגודלו המקורי  שיעבור 

                                                              =N(0) 𝑒𝜆𝑡2 N(t1+t2) =N(0)𝑒(2p−1)λt1 ∗         (8) 

𝑒𝜆𝑡2+(2p−1)λt1 = 𝑒𝜆𝑡2                      ונקבל   N(0)נצמצם ב  ∗ 𝑒(2p−1)λt1 = 1         (9) 

 λt2+(2p-1) λt1=0        (10)                        כלומר מתקיים      0שווה ל ( נובע  שהחזקה 9ה )חמנוס
 2t=1t 2p)-(1       (11)                                                                                  ונקבל  λנצמצם ב 
  1-2p≤1הרי ברור ש  1ל  0והינו מספר חיובי ביו  תזה סיכויי הישרדו pמאחר ש 

    t1>t2      (12)                                                                                              ש   ברור ומכאן 

 .קצר ממשך הטפול, עד חזרת הסרטן לגודלו המקוריוהעובר מסיום הטפול  פרק הזמן :כלומר
 בזאת גמרתי את הצד המתמטי של ההוכחה.

 

 בחינת תוצאות המודל המתמטי
 

 מביאים, בטבלה זו אנו (11המביאה את תוצאות החישוב על פי נוסחה ) נסתכל על הטבלה הבאה.  8

, )אורך הטפול האמיתי איננו משנה לגבי הסקת המסקנות, חודשים 6בחשבון טיפול כימותרפי שנמשך 
  והוא נבחר באופן שרירותי, לצרכי הדגמה בלבד.(

 
מספר 

 ורהש
P 

סיכוי הישרדות של תא 
 סרטני המגיע למצב חלוקה

t1 

משך הטיפול 
 בחודשים

t2 

הזמן בחודשים מסיום הטיפול 
הסרטן  לרמה ועד חזרת 

 ההתחלתית

t2+ t1)) 
אריכות הימים הכללית בחודשים 

הנוצרת ממשך הטפול+ זמן 
 החזרה לרמה ההתחלתית

 ה ד ג ב א

1 0.0 6 6.0 12.0 

2 0.1 6 4.8 10.8 

3 0.2 6 3.6 9.6 

4 0.3 6 2.4 8.4 

5 0.4 6 1.2 7.2 

6 0.5 6 0 6.0 

7 0.6 6 -1.2   4.8 

8 0.7 6 -2.4   3.6 

 
 .בקריאת הטבלה יש ללכת לאורך השורות

לרמתו ההתחלתית  של הסרטן   t2כאשר אנו בודקים את זמן החזרה  היא פרמטרית שבטבלה הבדיקה
 , והמופיע בעמודה ב'.אשר אינו ידוע לנו pכפונקציה של  ,שלפני ההקרנות
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חודשים  6פחות מ , וכמובן זמן החזרה תמיד שמהר מאוד הסרטן חוזר לקדמותומהטבלה אנו רואים 
, כי בפיתוח וכן אנו רואים שהתוצאות אינן תלויות באגרסיביות הסרטן  ,שזה על פי הנחתנו, זמן הטיפול

 .λ(  צמצמנו ב 11( לנוסחה )10המתמטי במעבר מנוסחה )
  

בנקודות בהן התוצאות ברורות לנו גם בלי חישובים, ונראה אם  ,(11. נבחן את ההיגיון של נוסחה )9

 הנוסחה נותנת לנו את מה שההיגיון הפשוט אומר לנו. 
וחצי מושמדים, הרי ההיגיון אומר שגודל  ,חלקים שורדיםמתמהתאים ה 1/2כלומר  , p=0.5אם נניח ש 

תוספת תאים הזהה למספר  מקבליםאנו לקים מכפילים את עצמם ומתחהסרטן נשאר קבוע, כי התאים ה
בטבלה אומר לנו שפרק הזמן החולף מסיום הטפול ועד חזרת הסרטן  6התאים שהושמדו. עיון בשורה 

בדיוק כפי שאמר כלומר בסיום הטפול הסרטן נשאר בגודלו המקורי,  ,0לגודלו שלפני הטיפול הוא 
 ההיגיון הפשוט שלנו.

 

אפס, פרוש הדבר  הםשל תא סרטני  תהישרדוהכלומר סיכויי  , p=0יכול מישהו לאמר שאם . 10

אבל החישוב על פי הנוסחה אומר שמשך הזמן שיעבור עד שהסרטן יחזור  ,שהטפול הכימי יכול לרפא
חודשים  6התשובה לכך פשוטה: הטפול נמשך לפי הנחתנו חודשים, אז איך זה ייתכן?  6לקדמותו הוא 

עם  .גוףולכן נשארים עדיין תאים סרטניים ב ,עים למצב חלוקהלא כל התאים מגיבמשך תקופה זו 
כניסת התאים למצב חלוקה, שזה גם הקצב בקצב והוא עושה זאת  ,הפסקת הטיפול הסרטן צומח מחדש
 .שבו מתו התאים בזמן הטיפול הכימי

,  ארוך מאודאנו צריכים להמשיך ולעשות טפול כימי זמן  ,הרוג את הסרטן לגמרישטיפול כזה יעל מנת 
, בהם הסרטן גדל, על אף הטיפול והיווצרות מצבי עמידות, תופעות הלוואיעקב  דבר שלא ניתן לביצוע

  .הכימותרפי
בעוד שבעבודה  ,קבוע בזמן הטפול הכימותרפי pניתן לטעון, נגד המודל המתמטי, שאני מניח ש : הערה

שאין זה כך, ועם הזמן כמות החומר דועכת ויחד איתה  תיהקודמת על הכימותרפיה המטרונומית הסבר
עולה  pכלל לא משנה אם  ,שלצורך ההוכחה שלנו ,אומרבעניין זה יורדים סיכויי ההרג של התא הסרטני. 

אי אפשר לרפא סרטן ע"י כימותרפיה, ועל באופן קבוע  p=0מפני שכרגע הסברנו שגם כאשר  ,או יורד
 . p>0אחת כמה וכמה אם 

 

אומרת ה 8נסתכל על שורה  .בטבלה מראות זמן חזרה שלילי ויש להסביר נתון זה 8ו  7שורות . 11

 2.4מצבך יהיה גרוע ממצבך שלפני הטיפול ב  ,עדיין בחיים( ר)אם תישא ,חודשים 6שבסיום הטפול של 
 2.4חודשים, כלומר הסרטן ימשיך להתפתח תוך כדי הכימותרפיה, ויגיע לגודל שהוא היה מגיע אחרי 

והסרטן המשיך להתפתח תוך כדי  ,לא גרמה לסרטן לסגתהכימותרפיה  . כלומרחודשים ללא כימותרפיה
  את קצב התקדמותו. האטה במקצתרק שהכימותרפיה, 

 
טיפולים חוזרים וזאת ע"י , אפשר לחסל את הסרטן ע"י כימותרפיהשמעיון בטבלה עולה לכאורה . 12

 .לאורך זמן הוא יפגע הרבהכאשר במצטבר  ,יפגע במשהוסרטן החודשים  6סדרה של כל בשכעוד ועוד 
  :לנושא זה יש שני מכשולים גדולים

 .של הטיפול הכימותרפי תופעות הלוואיא. 
 כנגד הטיפולים הכימותרפיים. עמידות רב תרופתיתב. הווצרות 

 

 תופעות הלוואי
 

היא , המגבילה גם היא את יכולת הריפוי של הכימותרפיה, בעיה גדולה של הטיפולים הכימותרפיים. 13

החומרים הניתנים בטפול תופעות הלוואי הפוגעות חמורות באיכות חייו של המטופל ובבריאותו. 
. המשמעות הינה ללא אבחנה בינם לבין תאים סרטניים, חלקיםנפוגעים בכל סוגי התאים ההכימותרפי, 

תקווה שהרעל הזה, יהרוג את כל תאי הסרטן, אך לא את התאים שאנחנו מכניסים רעל לגופנו מתוך 
האחרים. העובדות הביולוגיות מראות שחלק גדול מהתאים הרגילים של גופנו, מתחלקים תוך תקופה 
שהיא קצרה אפילו משל סרטנים אלימים ביותר, ופרוש הדבר, שכל טיפול כימותרפי, המבוסס על פגיעה 

. ברור לחלוטין בתוך סדרת הטיפוליםשלעיתים מחייבות הפסקות לוואי בתאים נחלקים, יוצר תופעות 
שאם נרצה לעשות טפול כימותרפי ברצף, תקופה ארוכה מאוד, למטופל לא יהיו חיים, והוא ימות בסופו 

לכן יש חשיבות לטפול המטרונומי המקטין את תופעות הלוואי, ובעזרת של דבר ממשהו אחר, 



 5 

להאריך מאד את הזמן בין טפול לטפול, הארכה  שיכולה להגיע לכמה הדיאטה שלנו, אנו יכולים 
  שנים.

  

 
 הווצרות עמידות כנגד הטפול הכימותרפי 

 
תופעת הווצרות העמידות כנגד הטיפול  נושא שלישי המגביל גם הוא את יכולת הריפוי, הינה .14

 מאמר תופעה ידועה ונפוצה ביותר, המופיעה די מהר.  וראה. זוהי הכימותרפי
                                                                                               ?Why chemotherapy can fail 

 "Multidrug Resistance= MDR "      ,במאמר זה מוזכר המושג "עמידות רב תרופתית" 

Multidrug resistance is one of the most significant problems in oncology today. The involvement 

of many different, not fully recognized, mechanisms in multidrug resistance of cancer cells 

makes the development of effective methods of therapy very difficult. 

 

 a quick review.--Mechanisms of chemotherapeutic drug resistance in cancer therapyאו                
 שם נאמר כלהלן: 

The mechanisms of treatment failure of chemotherapeutic drugs have been well studied. Via a 

unique protection system, i.e. multidrug resistance (MDR), the cancer cells can escape the toxic 

effect of most commonly used cancer drugs in spite of their different chemical structures and 

different mechanisms of intracellular activity. 
 

כישלון הטיפול של תרופות כימותרפיות נחקרו הגורמים להמנגנונים : התרגום של הדברים הינו כלהלן
תאי הסרטן   MDR""מערכת לעמידות רב תרופתית= באמצעות מערכת הגנה ייחודית, כלומר  .היטב

ים הכימיים השונים למרות המבנ ,יכולים להימלט מהאפקט הרעיל של תרופות הסרטן הנפוצות ביותר
תופעה הזאת של הווצרות העמידות, מחזקת ה התוך תאית.פעילות השונים של המנגנונים הו ,שלהם

   שבעזרת כימותרפיה רגילה לא ניתן לרפא סרטן.עוד יותר את המסקנה, 
 
 

 והתשובה להם הסתייגויות
 

טיפול כימותרפי. יש סיפורים  אני יודע שמיד יקום מי שיטען שיש דוגמאות של כאלה שהבריאו  ע"י. 15

 .מפה ועד אינסוף על החלמות, בכל מיני שיטות שונות ומשונות אבל כעובדה, אנו ממשיכים למות מסרטן
סביר אינני רוצה  וגם לא יכול להיכנס לכל דוגמא כזו שמישהו יביא, אך אם נבחן את הדוגמאות הללו 

ניתוח למנטים נוספים חוץ מכימותרפיה כמו, נמצא שהיה מעורב בזה עוד אלמנט, או אפילו כמה אש
, שלאחר תקופה לא ארוכה וגם תקוות שווא טיפול ביולוגי, טפול הורמונלי ,היפרתרמיה, הקרנות, כריתה
. ייתכן שיהיו גם מיקרים של החלמות ספונטניות, אבל ככאלה אף אחד לא יוכל לשייך אותם התבדו

משלים בא כטיפול שאחרי טיפול כימותרפי  ,או רמיסיה ארוכה ,יתכנו מצבי הבראהלטפול כל שהוא. 
גם כאשר אין  ,טיפול כזה ניתן, ולעיתים לאחר ניתוח + קרינה. להסרת הגידול ( לאחר ניתוחאדג'ובנט)

 תבבדיקה הפתולוגי ,כאשר מתבררגם ו הנעשית לאחר הכריתה, כלשהיסרטן בהדמיה הממצאים של 
ההנחה היא שמספר קטן של תאי סרטן נותר בגוף אחרי הניתוח,  .קייםששולי הכריתה נ ,לאחר הניתוח

הטיפול הכימותרפי ולכן ליתר בטחון נותנים את  יכולים לגלותםעדיין איננו ש, גרורות קטנטנות שיאו ש
קיימות ה ,שגרורות קטנטנותידוע  .תופעת הגרורות המתפרצותתופעה שנקראת  נזכיר פה. המשלים

בעוד לא יכולות להתפתח כל עוד קיים הגידול הראשוני, תופעה אותה הסביר ד"ר יהודה פולקמן,  ,בגוף
כדי למנוע זאת נותנים טיפול  .עם הסרת הגידול הראשוני, הגרורות הקטנות מתפרצות ומתפתחותש

 של המקרים שתוארו לעיל.התאים כל בתקווה שיצליח להשמיד את  ,כימותרפי משלים
 

ו אסיפורים על החלמות שפורסמו והחולה מת מהמחלה בהמשך, הרבה שמע תנו כל אחד מא .16

 על אמצעיומסתמכים הפרסומים האלה באו מפני שהם הסתמכו  ה לאחר כמה זמן.שהמחלה חזר
   .ם מסוגלים לגלות את הסרטן כאשר הוא קטןנאיש הקיימים הסריקה והגילוי

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20731201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19797012
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 מה אנו יכולים וצריכים לעשות
 

, אלא שהיא איננה מרפאה יכולה להאריך חייםאינני טוען שכימותרפיה לא כפי שאמרתי במבוא  .17

וכל עוד הכימותרפיה הרגילה מהווה מרכיב בטיפולים נגד סרטן, עלינו למצוא דרכים להקל על  ,סרטן
 תופעות הלוואי, ולהביא להארכת חיים באמצעים שיש לנו, כולל הכימותרפיה.

ר אליה וללמוד וו לחזנועלי יתרונות הכימותרפיה המטרונומיתדה ו בקצרה בעבונוהדרכים הללו ניתנו ל 
  ו להאריך את חייו משמעותית ועם פחות תופעות לוואי.נברצונאם , אותה

ללא הדיאטה  הכימותרפיה המטרונומית לבדהשגם  ,שלא יהיו אשליותעל מנת  ,אני חייב להדגיש
 , לא תשנה הרבה את המסקנות שבעבודה הנוכחית.שאחריה

  
ר הגעתי אליהן, אשר על מנת לעודד את קוראי אציין שבעבודות הבאות אציג מסקנות מדהימות שכב

 תתרומנה רבות לאריכות הימים של החולים, ואשתדל לפרסם זאת בהקדם האפשרי. 
 

 סכום מסקנות והמלצות
 

 סיבות שבגללן כימותרפיה לא מסוגלת לרפא סרטן. 3דברנו על  .18

הוכחנו מתמטית ששיטת הכימותרפיה התוקפת את התא בשעת חלוקתו ללא התחשבות אם הוא  . א

 סרטני או לא, אינה יכולה לרפא סרטן, ופרק הזמן בו הסרטן חוזר לגודלו המקורי לאחר הפסקת הטיפול 
 ממשך הטיפול הכימי. תמיד הכימותרפי, קצר

ים אחד טיפולסט בין  הארוכ הת הפסקומחייבתופעות הלוואי הקשות המלוות את הטפול הכימותרפי . ב

ולא מאפשרת   להתאושש,הפסקה המאפשרת לסרטן לסט הבא, ולעיתים אפילו בתוך סט הטיפולים, 
 לחולה טיפולים רצופים .

לעמיד כנגד טיפולים כימותרפיים בעקבות מנגנון הנקרא             מהר מאד . גורם נוסף הינו הפיכת הסרטןג

 Multidrug resistance=MDR"  ובאנגלית   רופתיתעמידות רב ת "
 

ואינם מאפשרים ריפוי הסרטן ע"י כימותרפיה רגילה, למעט  ,. כל הדברים המנויים לעיל חוברים יחד19
שבו הטיפול הכימי מופיע לאחר ניתוח כריתה של  ,(ADJUVANTהאפשרות לטיפול כימותרפי משלים )

שאולי נשארו לאחר הניתוח  ,לפגוע בשרידים זעירים של תאי סרטן בא במטרה . הטפול המשליםהסרטן
ובגלל זה ולא הכימותרפיה  חהיא הניתו תפעולת הריפוי העיקרי במקרה כזהאו הניתוח+ הקרנות. 

 נקרא "טיפול משלים". הכימותרפי הטיפול 
 

עותית את משך ולהאריך משמ למצוא דרך להפחית את תופעות הלוואי נו. מהאמור לעיל נובע שעלי20

הזמן בו חוזר הסרטן לקדמותו, הארכה שתספיק לחולה על מנת להתאושש מהטיפול הכימי ואף לחיות 
להמשיך אני מבטיח דרך כזו הצגנו בעבודתנו הקודמת, ו תקופה ארוכה למדי לפני טיפול כימי חוזר.

 ולחפש דרכים נוספות להשגת מטרה זו.
 
 
 
 
 

 בריאות טובה לכולנו
 אליעזר יהושע                                

   2018 נובמבר חולון,                                                       
 

https://survivewithcancer.files.wordpress.com/2018/11/d799d7aad7a8d795d7a0d795d7aa-d794d79bd799d79ed795d7aad7a8d7a4d799d794-d794d79ed798d7a8d795d7a0d795d79ed799d7aa1.pdf
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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
 .באתרנו, לא תקבלו חומר נוסף

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.והיכולים לסרטן, 

 למי שמעוניין להתקשר או לכתוב, הפרטים נמצאים בסוף דף הבית
                                  https://survivewithcancer.wordpress.com 

 

https://survivewithcancer.wordpress.com/
https://survivewithcancer.wordpress.com/

