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 :הרשמו לאתר

ומאמרים חשובים ביותר, שיכולים להציל את   הרישום בצד שמאל למעלה. חבל שתפסידו עדכונים
אינו כרוך בשום התחייבות, ופרט לקבלת הודעות על חומר חדש באתרנו, לא  הרישום  .חייכם

 .תקבלו חומר נוסף
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  עמידות כנגד הטפול הכימותרפיהכיצד  נוצרת 
 לא צריך למות מהמחלהאו שד )הורמונלי( ולמה אף חולה בסרטן ערמונית 

 
 מבוא

 
תופעת הווצרות העמידות כנגד הטיפול הכימותרפי הינה תופעה ידועה ונפוצה ביותר, המופיעה די  .1

 Multidrug  resistance=MDR   או"עמידות רב תרופתית"   בספרות הרפואית תופעה זו נקראת מהר.  

 a quick review-Mechanisms of chemotherapeutic drug resistance in cancer therapyבמאמר  
תאי   MDR"נאמר כלהלן: באמצעות מערכת הגנה ייחודית, כלומר "מערכת לעמידות רב תרופתית=

מרות המבנים הכימיים של תרופות הסרטן הנפוצות ביותר, להסרטן יכולים להימלט מהאפקט הרעיל 
  ?Why chemotherapy can fail במאמר   והמנגנונים השונים של הפעילות התוך תאית. השונים שלהם

    .משמעותיות ביותר באונקולוגיה היוםהאחת הבעיות  יאה עמידות רב תרופתיתנאמר כלהלן: 
תאית של תאי סרטן, -מעורבות של מנגנונים רבים ומגוונים, שאינם מזוהים במלואם, בהתנגדות רב

  .מקשה מאוד על פיתוח שיטות טיפול יעילות
  

בין החוקרים והרופאים, שהסיבה להווצרות העמידות הינה שינויים  אחידות דעים מלאהקיימת  .2

עמידות רב הווצרות אפיגנטיים המתרחשים במהלך הכימותרפיה, המביאים במהירות ל ו/או גנטיים
כי אין להם פתרון מרימים ידיים והחולים הרופאים כשהעמידות נוצרת,  .תרופתית כנגד הכימותרפיה

לא נכונה של הסיבות ההבנה הומשלימים עם העובדה שהחולה הולך לקראת מותו.  ,לבעיית העמידות
 . הרבה שנים בטרם עת, רבים מאד כל שנהשל  ,מיותרת ומועם שגויה להשלמה לעמידות, מביאה 

 

 משינויים גנטיים/אפיגנטייםנובעת מפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן, ולא עמידות שה אני טוען .3

להבנה שלי במחקרים מתחום , ואני מוצא חיזוקים רבים להבנה והגיוני ביותר פשוטוההסבר לכך 
פרוצדורה  ,שאותה אציע בעבודה זוחדשה פרוצדורה טיפולית מהמסקנה הזו עולה הביולוגיה והרפואה.  

אסטרוגן או  קולטנים להורמוניםעם ) או סרטן שד ,בסרטן ערמונית ששום חולהכולה להביא לכך יה
לעומת ביותר קלות משמעותית תהיינה  לוואיהתופעות ובנוסף לכך , לא ימות בגלל הסרטן, (פרוגסטרון

 . המצב היום
 

נותנת תקווה היא ו ,מהפכנית ביותר בתחום הלחימה בסרטןעבודה זו הינה שלאור האמור לעיל הרי  .4

כיצד לטפל בסרטן הערמונית וסרטן  שבעבודה זו,  יואני מאמין שעם השנים  הצעותי  למיליוני חולים
 . במחלות אלה לסטנדרט הטיפוליוכנה פותהתחלחלנה  ,השד )תלוי ההורמון(

  

 מטרת העבודה
 

 מטרות העבודה הינן: .5

הינה הפגיעה בכלי הדם  הרב תרופתית כנגד הכימותרפיה הווצרות העמידות תסיבשלהראות . א

 אפיגנטיים כלשהם./המזינים את הסרטן, ולא שינויים גנטיים

העמידות, כולל תופעות שהתאוריה הקיימת לא סביר את כל תופעות שההסבר שלנו מלהראות  ב.

 .יודעת להסביר אותן

שמשחררת  ,ן(הורמו )תלוי סרטן שדוחולות בעבור חולי סרטן ערמונית  ,טיפוליתלהציע פרוצדורה  ג.

תוך תופעות לוואי מופחתות בהרבה , פשוטלדיכוי הסרטן בתהליך  הביאמשאת הסרטן מהעמידות, ו
הופכות להיות מחלות  (,)תלוי הורמון ,שמחלות סרטן הערמונית  וסרטן השדכך לעומת המצב הנוכחי, 

  .צריך למות מהןששום חולה לא  ,כרוניות

נגד הסרטן, ונגד המערכת הרפואית,  להילחםלא להרים ידיים ולהתייאש, אלא את החולים  דד. לעוד

 .ולא לוותר על האפשרות המוצגת פה שתציל את חייהם בוודאות

 כמו שיש לו נגיעה לסרטן גורם שנחשף לעבודה זו, יהיה זה רופא, חולה, או כל גורם אחר כל לעורר  ה.

להילחם על ועוד  " אחת מתשע" , "חיים עם סרטן הערמונית" "האגודה למלחמה בסרטן". העמותה

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19797012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20731201
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הרבה מקרי מוות  ובכך למנוע מחלהאפילו בתחילת ה, הכנסת הפרוצדורה המוצעת ובהקדם האפשרי
ניתוחי כריתה של הערמונית  אף למנועומיותרים, למנוע הרבה סבל מתופעות הלוואי של הכימותרפיה, 

 .שדיים ושל 

. לעודד כל אדם שנחשף לעבודה זאת להביאה לידיעת כל חולה סרטן שהוא מכיר ואו גורם אחר שיכול ו

 לקדמה.
 

  MDRמנגנון ה
 
 להלן הסבר קצר של המושגים החשובים:  .6

הממברנות הן קרומים ביולוגיים שמשמשים מעין מחסום ששולט בחילוף  .ממברנה פת. את התא עוטא

קיימים חלבוני העברה  ,החומרים החומרים בין התא לסביבתו. כדי לאפשר מעבר מבוקר של
 .או נגדו החומרים ריכוזשמאפשרים מעבר חומרים עם כיוון מפל  ,)טרנספורטרים(

 ומשאבות , נשאים, תעלות החומרים עוברים דרך .ב

 תעלות הן נקבים גליליים בממברנה שדרכם עוברים חומרים, לרוב יונים, במורד מפל ריכוז :תעלות. 7

 . חלק מהתעלות נפתחות ונסגרות באופן מבוקר, ואילו אחרות פתוחות באופן קבוע. החומר

נשאים )טרנספורטרים( הם חלבוני העברה אשר מזרזים העברה של חומרים בצורה של  :נשאים. 8

 האחד של הממברנה ומשחרר אותו אותו הוא מעביר מצידה החומר  מזורזת. הנשא נקשר אל דיפוזיה
  .וללא השקעת אנרגיה החומר במורד מפל ריכוז נעשיתהעברה ה .מצידה השני

שמקורה בדרך , לצורך פעילותםמשאבות הן סוג של נשאים הדורשים השקעת אנרגיה : משאבות. 9

 . םיריכוזהמפל  כנגד, והן מאפשרות מעבר של חומרים -ATPכלל ב
 

מסלקת את החומר הכימותרפי ש משאבההאחת מסוג  ,בנוי משתי משפחות  - MDRמנגנון ה .10

 נשאוהמנגנון השני הוא (, ATPופועלת נגד מפל הריכוזים של החומר, ולכן דורשת אנרגיה ) ,מהתא
(, carriertransporter) כלומר  ,במורד מפל הריכוזיםשמעביר לתוך התא את התרופה  ,של מומסים

וכפי  ,כך מהירות החדירה גבוהה יותר ים גדול יותרזבין  הריכו ההפרששככל ו ,מריכוז גבוה לריכוז נמוך
 ההתנגדות עלולה לנבוע מפעילות מופחתת של מנגנון זה. (2)שמציין מאמר 

 

 מלא או חלקי לפני מתן הכימותרפיה MDRלכל הסרטנים יש מנגנון 

 

מסתבר שהגן  ,באיברים רבים בגוף נמצאלתאי הסרטן ומנגנון זה  יאיננו ייחוד  MDR. מנגנון ה11

 ,מעי דק, בלוטת יותרת הכליה ועוד ,נמצא גם באיברים בגוף כמו כבד, כליות, מעי גס  MDRהמקודד
אסמכתאות  גםיש  .שהמנגנון הזה נשאר גם בתא הסרטני אייפללכן לא  התא מבנה ופעילותראה 

שכנראה מקור הסרטן הוא , מקורות אלו מציינים אחרים נוספים בסרטנים   MDRלהמצאות מנגנון ה
איברים עם תאי גזע רדומים וכיום יודעים ומגלים יותר ויותר  בתאי גזע שקיימים באיברים השונים

  (13) 3)(  (2)שצריכים לבוא לידי פעולה כאשר יש איזושהי פגיעה ברקמה לה הם שייכים, ראה סימוכין  
הוא אומר כלהלן: אחד המאפיינים של תא גזע של רקמה נורמלית הוא יכולת הגנה   3)(.  בסימוכין (14)

מראש עם מנגנון הסרטן במקרים אלה מגיע שגם המשמעות היא .  MDRעצמית מולדת באמצעות נשאי 
MDR. ון האם בכל הסרטנים יש מנגנMDR  גם אם , כי לצרכים שלנו זה לא חשובאך , אינני יודע? מלא

הנשאים לתוך , תרופות מאושרות ויש לשאם ברור הרי  ,מלא מראש  MDRיש סרטן שאין לו מנגנון 

. FDAלא היו מאושרות ע"י ה  ועבורשאם לא כך התרופות הכימותרפיות , התא הסרטני קיימים מראש
  .בלי שום צורך ביצירת משאבות ,תופעה של עמידות ריכולה להיווצ שגם במקרים אלה ,אנו נראה

 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19797012
https://books.google.co.il/books?id=4rxC-vZI1LwC&pg=PA134&lpg=PA134&dq=%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%94+%D7%91%D7%9B%D7%91%D7%93&source=bl&ots=LNEvV4oW71&sig=S9ekAo4RuKnwOyQDhacKeKuThHg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwipzPrR9_zeAhUBDOwKHXAABQUQ6AEwA3oECAUQAQ%23v=onepage&q=%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%9B%D7%91%D7%93&f=false
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19797012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528844/
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18222
http://stemcell.childrenshospital.org/about-stem-cells/adult-somatic-stem-cells-101/where-do-we-get-adult-stem-cells/
http://stemcell.childrenshospital.org/about-stem-cells/adult-somatic-stem-cells-101/where-do-we-get-adult-stem-cells/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528844/
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 שיוצר את העמידות /אפיגנטימדוע טוענים שהסרטן עבר שינוי גנטי
 

המתרחשים תוך  /אפיגנטיים, עולה הטענה לשינויים גנטייםקיימת עובדה אחת שבעקבותיה .12

מקבלים בד"כ תוצאה של שיפור המצב, אך עם תחילת הטיפול הכימותרפי אנו  ובעקבות הכימותרפיה:
בהמשך מתברר שהתגובה כבר איננה טובה והטיפול כמעט ולא משנה דבר, או אפילו הסרטן מתקדם 

או  ,ע"י יצירת משאבות, /אפיגנטיעית הינה שהסרטן עבר שינוי גנטיהמסקנה הטב תוך כדי הטיפול.
 , האטת פעולת הנשאים פנימה

 

 /אפיגנטיהשינוי הגנטיבעינין  שאלות ותמיהות
  

 על מנת לקצר  ./אפיגנטיהשינוי הגנטי טענתהקשורות ל ,וספקות ,שאלות ,תמיהותהרבה שנן . י13

 : וקודם כל אטפל בטענת השינוי הגנטי, חלק מהןאציג רק 

העובדה . בלי שום קשר אם השינוי טוב או רע, באופן אקראי מתרחשים  DNAביים ששינואנו יודעים  .א

ולכן , אומרת שהשינוי אינו אקראישהשינויים הללו קורים כל פעם מחדש ובאותה צורה, אצל כל החולים, 
 .ועלינו למצוא את הסיבה לשינוי, הוא סיבתי השינוי כלומר, DNAאיננו שינוי ב 

מפתח אם הוא כזה "חכם" למה הוא לא . איך זה ייתכן שהסרטן יפתח עמידות במהירות כזו גדולה? ב

   עמידות כנגד שלילת אנדרוגן במהירות כזו?

 . למה התאים האחרים בגופנו לא יודעים לפתח מנגנון הגנה כזה? האם הם יותר "טיפשים" מהסרטן?ג

 פגע וממשיכים ליצור תופעות לוואי בלתי נסבלות.יהרי כל התאים הלא סרטניים הנחלקים, ממשיכים לה

איך זה קורה שהעמידות המתפתחת אים סביבתיים שהשתנו, אזי אם השינויים נובעים מלחץ של תנ .ד

  .הופכת לעמידות רב תרופתית, כולל נגד תרופות שלא הופעלו נגד הסרטן?

סרטנים כנגד ו (,11)ראה סעיף  . יש סרטנים של איברים שהמנגנון הזה בוודאות קיים בהם מראשה

ולמה  לעבוד, למה הן עבדו מלכתחילה?אלה יש תרופות שבהתחלה עובדות ואחרי זמן מה מפסיקות 
  הפסיקו בהמשך?

ולא חצי המינון? מפני שכנראה זה לא  (MTDמכסימלי נסבל )למה נותנים לחולים מלכתחילה מינון . ו

כלומר העמידות נוצרת עוד לפני שהיתה לסרטן אפשרות עובד כראוי, ובעצם רואים תופעה של עמידות, 
 כמותגורמת לירידת ה ,חיצונית ,אולי יש סיבה אחרתש, לה מחשבהזה מעו. לבצע שינוי גנטי כלשהו

  ?ולאו דווקא שינויים גנטיים, המגיע אל הסרטן החומר הכימותרפי
 

ברור שהאמון ברעיון השינוי .א' 13 -ובמיוחד ההשגה שב, 13לאור ההשגות המופיעות בסעיף  .14

הנוצרים  DNA שכתופעה קבועה, הווצרות העמידות תנבע משינויים ב ,הגנטי נופל וברור שלא ייתכן
 .לכיוון שינויים אפיגנטיים, היכולים להתפתח הרבה יותר מהרבהסברים  לכן עברו .לך הכימותרפיהבמה

 גנטיים הוא רעיון שווא.  השינויים הרעיון ש הודיההינה , עצם המעבר לטענות על שינויים אפיגנטיים
 

 האפיגנטיים: ם, קימות גם לגבי השינוייוד, ה,  ג,ב,  התמיהות .15

שלנו מאפשר את   DNAאז למה ה , DNAנמצאת בההיכולת לבצע שינויים אפיגנטיים היא תכונה  .א

עובדה היא שהתאים הרגילים הנפגעים בזמן  ?התכונה הזאת רק לתאי הסרטן ולא לתאים האחרים
 הסרטניים יותר "חכמים" משאר התאים בגוף?האם התאים , עהכימותרפיה ממשיכים להיפג

. אם השינוי הוא אפיגנטי והסרטן כזה "חכם" למה הוא לא מפתח עמידות כנגד שלילת אנדרוגן ב

 במהירות כזו?

איך קורה שהעמידות המתפתחת  אם השינויים נובעים מלחץ של תנאים סביבתיים שהשתנו, אזי .ג

 ופות שלא הופעלו נגד הסרטן?.הופכת לעמידות רב תרופתית, כולל נגד תר

וכנגד סרטנים אלה  (,9)ראה סעיף  יש סרטנים של איברים שהמנגנון הזה בוודאות קיים בהם מראש .ד

יש תרופות שבהתחלה עובדות ואחרי זמן מה מפסיקות לעבוד, למה הן עבדו מלכתחילה? ולמה הפסיקו 
 בהמשך? 
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חצי המינון? מפני שכנראה זה לא עובד כראוי, ולא  MTDלמה נותנים לחולים מלכתחילה מינון . ה

כלומר העמידות נוצרת עוד לפני שהיתה לסרטן אפשרות לבצע שינוי  עצם רואים תופעה של עמידות,וב
החומר  כמותשגורמת לירידת , חיצונית, שאולי יש סיבה אחרתוזה מעלה מחשבה,  וכלשה אפיגנטי

  גנטיים?אפיולאו דווקא שינויים המגיע אל הסרטן,  הכימותרפי
  

 יותר מאשר בסרטן ,הכימותרפיה פוגעת בכלי הדם המזינים את הסרטן
 

אבל מה ישנם מחקרים האומרים, שכלי הדם המזינים את הסרטן נפגעים בזמן הכימותרפיה,  .16

החומר הכימותרפי מגיע אל הסרטן דרך כלי הדם : הוא ההיגיון הפשוט האומר זאת בעיני שיותר חשוב
ולכן גם הם נפגעים על  גם הם באמצעות חלוקה של תאיםמתפתחים  , אלהכלי דם המזינים את הסרטן. 

ולכן סביר שהם יפגעו  ,קודם כל דרך כלי הדם הללוהכימותרפיה עוברת  , יותר מכך,ידי הכימותרפיה
, נתהמוות המתוכ, ולכן קיים ופועל אצלם מנגנון רטנייםאינם תאים סתאים אלה  בנוסף לכך, קודם,

כלפי תאים אלה הכימותרפיה פועלת תמיד, בעוד שהתאים הסרטניים מדלגים על  ,,  כלומרהאפופטוזיס
שהפגיעה בכלי סביר  לאור האמור לעיל .( הקיימות בזמן חלוקת התאcheck points) תנקודות הביקור

גבוהה מאשר הפגיעה בסרטן , להם את אותן ההגנות שיש לתא הסרטנישאין ן, הדם המזינים את הסרט
 שם נאמר: (23)ראה גם . עצמו

Also, the components of blood vessels within tumours aren’t actually cancerous themselves – 

they’re healthy cells that have been hijacked by a cancer to do things they usually wouldn’t. This 

means they should be less likely to develop resistance to treatments 

 

 הדם המזינים ע"י הכימותרפיה ואני מצטט ממנו :  מדובר מפורשות על הפגיעה בכלי (19)במאמר  .71

Our results demonstrate that endothelial cells are 10–100‐fold more sensitive to these 
drugs than tumor cells. Additionally, comparison of the taxanes demonstrated that 
angiogenesis is blocked by both drugs primarily via inhibition of proliferation and 
differentiation and induction of cell death. 

 

מאשר  רגישים יותר לתרופות אלה 100-10פי ת שלנו מראות כי תאי האנדותל הם  התוצאו: שתרגומו
 מהאנגיוגנזה נחסהכי  ההוכיח( (taxanes Paclitaxel, Docetaxel-ה בנוסף, השוואה של. תאים סרטניים

 .התאשל של מוות והשרייה שגשוג והתחלקות התא  בעיקר באמצעות עיכוב של  ,תרופותהעל ידי שתי 
הרעיון ולכן גם את ההיגיון הכללי של  16 ףלחלוטין את הניתוח ההגיוני שעשינו בסעי זו מאמתתאמירה 

 באותו מאמר יש ממצא מעשי חשוב ביותר כלהלן: .שלי
 

 

Our data show that the biological effect (e.g., cell death) exhibited by endothelial cells exposed 

to paclitaxel can be achieved by using 10–100‐fold less docetaxel. This is an important finding 

in that it establishes a lower range (0.01 nM) of sensitivity in endothelial cell to docetaxel 

(compared to previous studies) under normal serum and growth factor condition. These data 

indicate that docetaxel may be a better choice to target angiogenesis in growing tumors as well 

as lowering the drugs toxicity in clinical treatment. 
 

 
חשובה של הכמטרה נשים לנו , עליהם בהמשך שאדבר במקרים כי ?מדוע עובדה זו חשובה

      יהיה במקרים אלה להשתמש ורצוי ,ולא בסרטן עצמו ,הדם המזינים הפגיעה בכליאת  הכימותרפיה
שיפגע הרבה יותר חזק בכלי הדם המזינים את הסרטן, וגם יאפשר אצל חולים  docetaxel ((Taxoter-ב

בכך להקטין את תופעות הלוואי של הרגישים במיוחד לכימותרפיה, להקטין במקצת את המינון, ו
 הכימותרפיה.

 

בה מוכח  ,שהוא עשה עבודה מבילינסון, פרופסור סלומון שטמרמספר שנים שמעתי מ לפני. 18

 שהסרטן פוגע בכלי הדם המזינים אותו, להלן קישור לעבודה זו שבוצעה יחד עם כמה עמיתים מישראל 
Chemotherapy-induced Vascular Toxicity - Real-time In vivo Imaging of Vessel Impairment  

https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2013/01/18/getting-to-the-root-of-tumour-blood-vessels/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.10907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4354501/
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 המאמר הבא:. 19

angiogenesis with Chemotherapy for More Effective Cancer Treatment-Combination of Anti 
ופות אנטי אנג'יוג'ניות עם כימותרפיה רגילה ומצביע על כך שחל שיפור מדבר על שילוב של תר

במינונים  ,המחקר בדק את אריכות הימים הנוצרת משילוב של תרופות אנטיאנג'יוג'ניות . בתוצאות
 .במספר חודשים, שיפורה מראהוא הנוצרת ללא תרופה אנטיאנג'יוג'נית, והימים מול אריכות  ,שונים

בלתי  הינואדם של בני של קרצינומות מבנה כלי הדם  :כלהלן והיננותנים לתופעה  מחבריםההסבר שה
לא חלקה, ואספקת החומרים והחמצן  זרימת הדם לכןסדיר ומעוות בהשוואה לאלה שברקמה הרגילה, ו

ההתפתחות של  במחברי המאמר טוענים שהתרופות האנטי אנג'יוג'ניות גורמות לעיכו .לרקמה מופחתים
כלי הדם הללו, אך גורמות גם להפיכתן לכלי דם עם מבנה רגולרי, מה שגורם לאספקה חלקה יותר של 

זהו הסבר דם לסרטן, מה שמשפר את הזרמת החומר הכימותרפי לסרטן ולכן נותן תוצאות טובות יותר. 
צמיחת כלי הדם  ברמות לעיכוגו התרופות האנטי אנג'יוג'ניותכלהלן:  ההסבר הנכון הינוו, שגוי לתופעה

את קצב התחלקות התאים של כלי הדם המזינים את הסרטן, ולכן הפגיעה  מאטות, כלומר הן המזינים
בהם פחותה בהרבה מאשר במצב בו לא משתמשים בתרופות אלה, ולכן במשך הזמן מגיע יותר חומר 

ומר כימותרפי בלבד. המסקנה כימותרפי אל הסרטן. שפוגע בסרטן קצת יותר מאשר כשהטיפול הינו בח
 הינה שגם תוצאות עבודה זו עולות בקנה אחד עם התאוריה שלנו, ומחזקות אותה.

 

 הפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן הינה הסיבה להווצרות העמידות
 

חלה פגיעה  ,לכימותרפיה אפילו במצב עמידות כימותרפיה,נותנים  מהאמור לעיל נובע שכל עוד  .20

והצטמקות של כלי הדם המזינים את הסרטן, פגיעה שהיא חזקה יותר מאשר הפגיעה ברקמה 
יגיע , והופך להיות איטי יותר ,יכולל החומר הכימותרפאל הסרטן, הסרטנית, ולכן קצב העברת החומרים 

ריכוז הסרטני  מחוץ לתא רייווצ כתוצאה מהאמור לעיל .יחסית לגודלו אל הסרטןכימותרפי פחות חומר 
אל מחוץ לתא המשאבות תצטרכנה לשאוב את החומר , ומכיוון שכך, החומר הכימותרפישל  מופחת

בחוץ  זשהריכו, ומצד שני, מכיוון ולכן הן תפלוטנה את הכימותרפיה יותר מהר, כנגד ריכוז יותר נמוך
את  יעבירושל החומר,  הפועלים במורד הריכוזים( carriers, הרי הנשאים )יותר נמוך מאשר בהתחלה

 נראה תופעה של עמידות, ללא שום צורך בשינוי גנטי או אפיגנטי.ו, החומר יותר לאט
 

מכיוון שכלי הדם המזינים את הסרטן נפגעים יותר מאשר הסרטן, הרי שהם מפחיתים לא רק את  .21

כתוצאה מכך  הכימותרפיה המגיעה אל הסרטן, אלא גם את המזון הרגיל, הנחוץ להתפתחות הגידול,
    שוריראה את עבודתי בקו ,הסרטן מוריד את קצב התרבותו, על מנת להתאימו לקצב כניסת המזון

מפחיתה  הקטנת קצב ההתרבות,. גרסה עממית –מודל מצומצם להתפתחות הסרטן תחת אילוצי תזונה 
תרפיה, כלי הדם ככל שנמשכת הכימופגעות התאים הסרטניים, וגורמת לעמידות ביתר שאת. יאת ה

המזינים את הסרטן ממשיכים להיפגע לפחות באותה מהירות כמו בהתחלה, בעוד שהפגיעה בסרטן 
 הולכת ופוחתת. 

 

 התמיהותעונה על כל  נוההסבר של
 

 נעבור על כל הספקות אחת אחת: .22

  לא קיימת יותר. ההשהתמי. א':  מאחר שההסבר שלנו אינו נזקק לשינוי גנטי, הרי 13. התשובה ל א

הסרטן לא פיתח עמידות במהירות , הוא פשוט בא עם המנגנון המלא או עם המנגנון החלקי, ופעילות  .ב

גרמה להקטנת כמות החומר הכימי המגיע אליו. כלומר העמידות נוצרה ע"י שינוי חיצוני ולא  ,חיצונית לו
 .ע"י שינוי גנטי

ממשיכים להיפגע מפני שכלי הדם המובילים  הנפגעים והגורמים לתופעות הלוואי, התאים האחרים. ג

אליהם אינם כלי הדם המתחלקים, ולכן כלי דם אלה לא נפגעים על ידי הכימותרפיה, ולכן אין צמצום של 
החומר הכימותרפי המגיע אליהם ולכן הם ממשיכים להיפגע כמו בהתחלה, בעוד שהתאים הסרטניים 

 חות בגלל הצטמקות כלי הדם המובילים אליהם את החומר הכימי.נפגעים פ

העמידות הנוצרת היא רב תרופתית מפני שהגורם הנפגע ע"י הכימותרפיה, כלומר כלי הדם המזינים  .ד

 .ולכן נוצרת עמידות כלפי כל כימותרפיה, נפגעים על ידי כל כימותרפיהאת הסרטן, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637411/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637411/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2013/04/24/3-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%9d-%d7%9c%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%9f-%d7%aa%d7%97%d7%aa-%d7%90
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פסיקו לעבוד אח"כ בגלל הע אל הסרטן מספיק חומר , הם התרופות הללו עבדו מלכתחילה כי הגי .ה

 הפגיעה בכלי הדם המזינים, שגרמה להובלה של פחות חומר כימי אל הסרטן.

מתאימה במלואה לטענתנו שהמנגנון לא עבר שינוי, והסיבה היא צמצום כמות  ו'. .13 הדוגמא שב .ו

 החומר הכימי המגיע אל הסרטן.
 

 , רתו של אייזיק ניוטוןיאמבנקודה זו נביא שוב את , .23

 
אין צורך להמציא חוקי טבע חדשים, בשביל להסביר תופעה  חדשה, אם חוקי הטבע הקיימים " 

העמידות  הרב   של הסבר פשוט ביותר ללא שום סתירות  קיים  ,שלנו ", ובמקרה אותה מסבירים 
בנוגע  שישגם  להמציא שינויים גנטיים או אפיגנטיים בשביל להסביר אותה, מה  תרופתית, ואין צורך

 . רביםשאלות וספקות הסברים אלה ל
 

 הווצרות העמידות היא תוצאה חיובית ופתח לתקווה
 

וכשהיא מגיעה , המדאיג תשלילי היא עובדההווצרות העמידות לכימותרפיה , עבור הממסד הרפואי. 24

על פי ההסבר שלי, הווצרות העמידות לכימותרפיה היא עדות לפגיעה . מרימים ידיים בד"כהרופאים 
הנותנת תקווה , ביותרומבחינתי זו תוצאה חיובית יותר מאשר הפגיעה בסרטן עצמו.  ,בכלי הדם המזינים

ה ולאחרונעל חשיבות הפגיעה בכלי הדם המזינים את הסרטן, אני מדבר בכל עבודותי, , אדירה לחולה
שם אני  הכימותרפיה המטרונומית יתרונותהסברתי זאת גם לגבי הפגיעה באמצעות כימותרפיה ראה  

מביאים להארכת חיים ניכרת של  והטיפול הכימי המטרונומי הדיאטהכיצד  26 -. ו25מסביר בסעיפים 
 כמעט  כל סוגי הסרטן. 

 

המקובלת, הרבה יותר קל לנו לטפל בסרטן אנו נראה שבניגוד למחשבה הינה: נקודה חשובה מאד  .25

ככל שהסרטן אגרסיבי יותר, ש .האגרסיבי, מאשר בסרטן שהאגרסיביות שלו בינונית הסיבה לכך הינה
 ,מאפשר זהמפני שחיובי ביותר, שהינו דבר ומהירה יותר,  חזקה יותר,בכלי הדם המזינים הפגיעה 

מוקדם יותר, מה שיאפשר  את הכימותרפיה להפסיק ,על ידי בהמשך עבפרוצדורה הטיפולית שתוצ
  ואדגים זאת בחישוב בהמשך המסמך. לוואי.התופעות  שלניכרת הפחתה 

 

 מהסרטןלא צריך למות בסרטן ערמונית או שד )הורמונלי( שום חולה 
 

 בהמשך ואתן את הרעיון בכללותו, כאשר חישובים מספריים מקורבים יינתנ בקבוצת סעיפים זו .26

טפול הורמונלי, הורג  , נראה כלהלן:כימותרפיההורמונלי מול ההטיפול  תנסתכל על פעול אם .המסמך
הטיפול הכימותרפי לעומתו פוגע בכלי הדם המזינים את תאים סרטניים אך לא פוגע בכלי הדם המזינים, 

 .אנו רואים פה שתי פעולות שמשלימות אחת את השניה .הסרטן , ופחות בסרטן עצמו
 

עלינו להתחיל בטיפול כלהלן:  שעלינו לשלב בין הטיפולים בסדר מסויםהרעיון  לעיל עולהמהאמור . 27

 4-5(, למשך , על מנת לאפשר קצב התחלקות יותר מהיר של תאי האנדותלכימותרפי )ללא דיאטה
, בתקופה זו הטיפול הורג תוך כדי דיאטהחודשים  3 , לאחריו אנו עושים, טפול הורמונלי למשך כשבועות

זאת מפני שקצב הפגיעה  ,תאים לכלי הדםמלגודל המתחת בהרבה אותו ומקטין ת תאי הסרטן, א
בסרטן בטיפול ההורמונלי, הינו כמו קצב הפגיעה בתאי האנדותל בתקופת הכימותרפיה, אבל משך הזמן 

   להמשיך בדיאטה לבדלאחר מכן אפשר  של הטיפול ההורמונלי ארוך יותר מאשר הטיפול הכימותרפי.
הסרטן צומח בקצב הרגיל שלו עד ובתקופה זו הגוף ממשיך לנוח מהטיפול הכימותרפי,  . חודשים 4-3 כ

       ו. צומח בקצב שהדיאטה מאפשרת לומפה הוא  ,שגודלו מתאים לגודל כלי הדם המזינים אותו
מאחר שהדיאטה מאפשרת התקדמות איטית מאד של כלי הדם המזינים, הרי שבסוף התקופה הזו 

)משכי הזמן שציינתי, לפני תחילת הכימותרפיה. שמצבו לעומת מוקטן בהרבה כשהוא סרטן העמוד י
הינם על פי הערכה שלי, והיכרות עם אגרסיביות מחלתי, ויש להתייחס אליהם רק כדוגמה להכרות 

 כאן. 31-37חישובים מקורבים מופיעים בסעיפים ( ולהבנת הרעיון כללי.
 

https://survivewithcancer.wordpress.com/2018/11/01/%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-metronomic-chemo-therapy/
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 לוואי,התופעות . יישום הפרוצדורה הזאת יביא לפגיעה לתכלית בכל מרכיבי הסרטן, ויפחית את 28

שבועות  4-5חודשים, כאשר בכל מחזור, יש רק  7 -כ למינימום שבמינימום, כי אנו פועלים במחזורים של
כרונית,  בכך אנו הופכים את הסרטן למחלה. מנוחה מהטיפולחודשי  6ולעומתו  טיפול כימותרפי, של

 . ממחזור טיפולים למחזור טיפוליםחומרתה יורדת שאם אנו מנהלים אותה נכון, 
עלינו להבין שתפקיד הטיפול ההורמונלי בפרוצדורה שלנו שונה לחלוטין מהתפקיד שנותנים לו כיום. כיום 

וא עד שהוהטיפול ניתן בד"כ ברציפות לטפול ההורמונלי, תפקיד מעכב בלבד של התפתחות הסרטן, 
יש לו תפקיד של הרג הסרטן, כאשר לכימותרפיה הופך עמיד לשלילת האנדרוגן. בפרוצדורה שלנו 

 .תפקיד של הרג כלי הדם המזינים את הסרטן

 
 חשיבות הדיאטה שלנו 

 
לדיאטה שלנו חשיבות רבה בפרוצדורה המוצעת, מפני שלאחר הטיפול ההורמונלי, היא מונעת את  .29

חזרת כלי הדם לרמתם שלפני הטיפול ההורמונלי, בעוד שללא הדיאטה היה הסרטן בלוח הזמנים 
. ברור שניתן להשתמש גם בתרופות עומד ברמה יותר גבוהה מאשר הרמה ההתחלתיתשפרטנו 

גם לתרופות אלה יש תופעות לוואי, בעוד שלדיאטה אין  ,לפי מה שקראתי ,אנטיאנג'יוג'ניות, יחד עם זאת
תופעות לוואי, כמו כן לפי הבנתי השימוש בתרופות אלה לא היה מוצלח ביותר, ועובדה שאין בהם  שום

לבדוק זרוע נפרדת שבה במקום   ,בניסוי המוצע בהמשך המסמך ,שימוש נרחב. לכן נראה לי שאפשר
 הדיאטה, תינתנה תרופות אנטיאנג'יוג'ניות.

 
 וסרטן שד הרגיש להורמונים סרטן ערמונית יהצעה לטיפול בחול

 

 :. עקרונות ושלבי הטיפול יהיו כלהלן30

את  בכלי הדם המזינים את הסרטן של הכימותרפיה פגיעהבלגבי החולים ההורמונליים יש לראות  .א

את הגידול הסרטני אנו יכולים להרוג , כי ולא את הפגיעה בסרטן עצמו, מטרה העיקרית של הטיפולה
  ל הורמונלי.בקלות בעזרת טיפו

בו החולה רגיש במיוחד לתופעות הלוואי  במקרים  .(19)אה ר, טקסוטרעם  מטרונומיטיפול  ןיינת ב.

לאור העובדה שהטקסוטר פוגע חזק  זאת מהמינון המקסימלי 90%להקטין את המינון לאפשר לשקול 
ולאור העובדה שאנו מדברים על טיפול מטרונומי שנותן תוצאות  בכלי הדם המזינים את הסרטןמאד 

 , יתרונות הכימותרפיה המטרונומיתראה ו MTDהרבה יותר טובות מאשר בשיטת 

המינון  ימותרפיה,אם זמן הכפלת הסרטן הוא חודש ומטה, וזה לא מקרה נדיר במצבים הדורשים כ .ג

עשה דיאטה ולא יינתן נבתקופה זו לא   MTD-המ 30-33% מנות של  4כלומר שבועות  4יינתן למשך 
על מנת  ,הדבר בא להבטיח ניסיונות צמיחה מקסימליים של כלי הדם המזינים .טיפול אנטיאנג'יוג'ני

חמורות ניתן להמשיך את הטיפול במידה ולא יהיו לחולה תופעות לוואי  .להשיג פגיעה מכסימלית בהם
טיפול כימותרפי ארוך יותר, ואני דן  שבמקרים של אגרסיביות נמוכה יותר, יידר .לעוד שבוע או שבועיים

 בכך בהמשך.  

הרבה יותחל בטיפול הורמונלי אשר יהרוג את תאי הסרטן,  ,אחרוןעם מתן המינון הכימי ה מיד .ד

הסרטן עדיין לא עמיד לטיפול ש תנאיוהדבר ניתן לביצוע ב, כלי הדם המזיניםשל לגודל  מתחת
  זה למשךהטיפול עשה את האנו נאנדרוגן(.  ת)ולכן אסור להמתין להווצרות עמידות לשליל. ההורמונלי

 3במשך . ואפשר גם לתת תרופות אנטיאנג'יוג'נוית חודשים, בתקופה זו נחזור לדיאטה שלנו 3-כ
ניתן להוכחה מתמטית ללא ) ,מתחת לרמת כלי הדם שנשארובהרבה א הסרטן ידוכ ,החודשים הללו

 . קושי(
נפסיק את הטיפול ההורמונלי )צריך להיות בכדורים, עם זמן מחצית חיים של  חודשיםה 3לאחר . ה

 תרופה אנטיאנג'יוג'ניתלצרף גם אפשר . בתקופה זו חודשים 3 מספר ימים( ונמשיך בדיאטה כ
כלי הדם  ,שבתחילת התקופה השלישית של הפרוצדורה ,מכיוון  .כאלטרנטיבה לדיאטה או כתוספת לה

ו/או התרופות  למרות הדיאטהושלא תהיה לו מגבלת מזון, המזינים גדולים בהרבה מאשר הסרטן, הרי 
ודל המתאים , עד שהוא יגיע לגאת הפער בינו ובין כלי הדם המזיניםיסגור הסרטן , האנטיאנג'יוג'ניות

האיטי  בלכלי הדם, ואז הדיאטה תעצור אותו, והסרטן וכלי הדם יתחילו להתפתח במתואם, בקצ
 לאחר הטיפול חודשים 7כ כבר אנו נהיה בדרך זו  . האנטיאנג'יוג'נית שמאפשרת הדיאטה ו/או התרופה

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.10907
https://survivewithcancer.wordpress.com/2018/11/01/%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-metronomic-chemo-therapy/
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ומעט מאד תופעות  ,וללא עמידות כימותרפית ללא עמידות הורמונליתן, עם סרטן מוקט ,הכימותרפי
  לוואי.

 

 הערכה מספרית זהירה לגבי התוצאות הצפויות
 

הפגיעה  ,מפני שאם הסרטן אגרסיבי . לוח הזמנים שפרטתי מתאים לחולה בסרטן אגרסיבי מאד,31

החולים חלק ניכר מוכנראה זה מצבם של  בכלי הדם היא מהירה, ולכן ניתן לקצר את זמן הכימותרפיה,
של כל חלק מהפרוצדורה יש להתחשב  הזמן בקביעת משך ,יחד עם זאת בכימותרפיה.המגיעים לצורך 

שיש לה משקל חשוב ביותר בהערכת התוצאות הצפויות מהטיפול )ראה סעיפים  ,באגרסיביות הסרטן
יש בידי מודל מתמטי לחישוב התוצאות הצפויות, אולם הוא מסובך עד מאד לפתרון, כאשר (. 36-37

להיבנות בצורה של  טבלאות כמו טבלת לוגריתמים, או טבלאות טריגונומטריות או הפתרון יצטרך 
שדורשת השקעת עבודה , כך שלמצוא את חלוקת הזמנים האופטימלית זו משימה פונקציות מיוחדות

מקרה כמו ל, לרעת התוצאות הצפויות, תלכן החלטתי לעשות איזושהי הערכה מספרית מנומק, רבה
במידה  .עבור סרטן ערמונית אגרסיבי מאד  וע מהלך פרוצדורלי אפשרי ויעיל, מה שיאפשר לקבשלי

ויהיה מי שיהיה מוכן להכנס למערכת של ניסויים לאימות הרעיון שלי אהיה מוכן להכנס לפיתוח 
 החישובים המדויקים יותר.

 

מניחים שסיכויי רואים, שאם אנו   8בטבלה שבסעיף    כימותרפיה לא מרפאה סרטן למה  מאמרב. 32

הרי שהתרומה לאריכות  (MTD במשטר, )40%הינו  תא סרטני המתחלק ממוצעת שלההישרדות ה
חודשים כולל הכימותרפיה, ולכן ברור  7.2חודשי כימותרפיה, תהיה  6הימים של טיפול כזה לאחר 

 ,טובותמפני שלפחות בשלבים הראשונים של הכימותרפיה, התוצאות יותר  שהנחה כזו הינה גרועה
ם לבחור אלצורך הערכה מספרית של הפרוצדורה שאני מציע? ה ,שאלת השאלה איזה סיכוי לבחורנו

? לצורך בחינת שאלה זו עלינו להביא או שזהו מספר מחמיר מאד 40%מטעמי בטחון את המספר 
 בחשבון את הנתונים הבאים:

 סעיף זה.בתחילת בפני עצמה היא בחירה גרועה לפי האמור  40%. בחירה של א

של טיפול כימותרפי, הרי שמדובר על שבועות  4-5מדברת על אם נזכור שהפרוצדורה שאני מציע . ב

בעוד שהתוצאות בטבלה היו הטיפול, ועוד לפני הווצרות העמידות,  בתחילתו שלההישרדות ממוצע 
חודשים התפתח תהליך של עמידות, ולכן צפוי שבמציאות  6חודשים, כשבאותם  6עבור טיפול שנמשך 

בוודאי  בתקופה זו, שעלינו להביא בחשבון הממוצעים, של התא הסרטני המתחלק, תההישרדוסיכויי 
    40%-מה נמוכים

  3עד פי  הפגיעה הממוצעת גבוההת, ובשיטה זו אני מדבר על שיטה מטרונומישבהתחשב בעובדה . ג

 יתרונותראה דוגמה במאמר ו =מינון מקסימלי נסבלMTD  (Maximum Tolerable Dose,)מאשר ב
של התא הנחלק  תההישרדוסיכויי  MTDשאם בשיטת ה שם ראינו  20סעיף  הכימותרפיה המטרונומית

אנו רואים שאם ממוצע   ,שם 21ובסעיף ,  22.2% -בשיטה המטרונומית זה יורד להרי ,  40.7% -כהם 

אזי בשיטה המטרונומית נקבל    =0.299pהוא ההסתברות להישרדות התא הסרטני בטיפול רגיל  

p=0.095 1/3 כלומר פחות מ  

 גם נאמר שם וכלי הדם המזינים הרבה יותר גבוהה מאשר תאי סרטן שהפגיעה ב נאמר (19)מאמר ב. ד

  .לכימותרפיה לעומת תאי הסרטן 10-100שתאי כלי הדם רגישים פי 
 

אנדותל של תא ממוצעים  תהישרדוסיכויי כלומר  p=0.2. לאור כל האמור לעיל נראה לי שאם אבחר 33

שהנחתי הנחות גרועות לרעת , מפני לרעה ואפילו מוטית הרי שזו בחירה סבירה 20%כ הינם הנחלק 

 בעוד שגם לשאר העובדות יש משקל רציני.  ג 32התוצאות והתחשבתי רק בעובדה שב 

וכן את המקרים בהם הכימותרפיה  p=0.3 -ו  p=0.25יחד עם זאת אבדוק גם את המקרים בהם  
 שבועות. 6 -שבועות ו 5שבועות  4נמשכת 

 הרי נוסחת התפתחות כלי הדם הינה( שבעבודה שלעיל  7בהסתמך על נוסחה )

                                                                                                   N(t)=N(0)*e
(2p-1) t

     (1) 

 tבזמן  םגודל – N(t)ו ,של כלי הדם גודל ההתחלתי ההוא   N(0) ,הוא משך הטיפול הכימותרפי tכאשר 

 זה סיכוי ההרג של תאי אנדותל הנמצאים בשלבי חלוקה.  P. , שזה המקרה שלי ו 

https://survivewithcancer.wordpress.com/2018/12/03/d79cd79ed794-d79bd799d79ed795d7aad7a8d7a4d799d794-d79cd790-d79ed7a8d7a4d790d794-d7a1d7a8d798d79f-pdfd79cd79ed794-d79bd799d79ed795d7aad7a8d7a4d799d794-d79cd790-d79ed7a8d7a4%d7%9c%d7%9e%d7%94/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2018/11/01/%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-metronomic-chemo-therapy/
https://survivewithcancer.wordpress.com/2018/11/01/%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-metronomic-chemo-therapy/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.10907
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כפי שמאפשרת  ,בחודש 2.5%יגדלו בקצב של כ  במקרה שלי,כלי הדם  ,לאחר הכימותרפיהשבתקופה 
מטעמי  . שיקטינו זאת אנטיאנג'יוג'ניות, זאת מבלי להביא בחשבון אפשרות להשתמש בתרופות הדיאטה

 עבור התקופה שאחרי הכימותרפיה.  את מלוא הגידול מביא בחשבון יאנבטחון 
 

 :התוצאות המחושבות להלן
    

 יום PSADT=23.4-ו  0.2P= שתוצאות צפויות לפרוצדורה הטיפולית המוצעת בהנחה  :1טבלה 

 

 
 הגורם המחושב

 מספר שבועות של טיפול כימי 

4 5 6 

 ג ב א

 0.474 0.537 0.608 יחסית לגודלם ההתחלתי.בסוף הכימותרפיה גודל כלי הדם 

 1.1467 1.1532 1.1598 חודשים מתחילת הטיפול( 7)  30גידול כלי הדם עד סוף השבוע ה 

 0.5435 0.6192 0.7051 גודל כלי הדם והסרטן לאחר מחזור אחד, יחסית לגודל ההתחלתי.

 0.2954 0.3835 0.4971 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי.  2גודל כלי הדם והסרטן לאחר 

 0.1605 0.2374 0.3506 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי. 3גודל כלי הדם והסרטן לאחר 

 0.0873 0.1470 0.2471 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי. 4גודל כלי הדם והסרטן לאחר 

 
 השלישית היא מכפלת השורה הראשונה בשורה השניה.: השורה ותהער

  2השורה הרביעית  היא  השורה השלישית בחזקת            
 . 3השורה החמישית היא  השורה השלישית בחזקת            
 .   4השורה השישית   היא  השורה השלישית בחזקת            

 
   יום PSADT=23.4-ו 5P=0.2עבור עת בהנחה תוצאות צפויות לפרוצדורה הטיפולית המוצ :2טבלה 

 

 
 הגורם המחושב

 מספר שבועות של טיפול כימי 

4 5 6 

 ג ב א

 0.5369 0.5955 0.6606 .גודל כלי הדם בסוף הכימותרפיה יחסית לגודלם ההתחלתי

 1.1467 1.1532 1.1598 חודשים מתחילת הטיפול( 7) 30גידול כלי הדם עד סוף השבוע ה 

 0.6157 0.6867 0.7662 כלי הדם והסרטן לאחר מחזור אחד, יחסית לגודל ההתחלתי. גודל

 0.3790 0.4716 0.5870 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי.  2גודל כלי הדם והסרטן לאחר 

 0.3389 0.3238 0.4498 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי. 3גודל כלי הדם והסרטן לאחר 

 0.1437 0.2224 0.3446 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי. 4לאחר גודל כלי הדם והסרטן 

 
 יום PSADT=23.4-ו  P=0.3תוצאות צפויות לפרוצדורה הטיפולית המוצעת בהנחה עבור  :3טבלה 

 

 
 הגורם המחושב

 מספר שבועות של טיפול כימי 

4 5 6 

 ג ב א

 0.6080 0.6606 0.7177 גודל כלי הדם בסוף הכימותרפיה יחסית לגודלם ההתחלתי

 1.1467 1.1532 1.1598 חודשים מתחילת הטיפול( 7) 30 גידול כלי הדם עד סוף השבוע ה

 0.6972 0.7618 0.8324 .יחסית לגודל ההתחלתי ,לאחר מחזור אחדוהסרטן גודל כלי הדם 

 0.4861 0.5803 0.6929  יחסית לגודל ההתחלתי. ,מחזורים 2לאחר והסרטן גודל כלי הדם 

 0.3389 0.4421 0.5768 יחסית לגודל ההתחלתי. ,מחזורים 3לאחר והסרטן גודל כלי הדם 

 0.2363 0.3368 0.4801 יחסית לגודל ההתחלתי. ,מחזורים 4לאחר והסרטן גודל כלי הדם 
 

שבתהליך פשוט, בר (, P=0.3 -שבועות כימותרפיה ו 4שגם תחת ההנחה הגרועה ביותר, )  ,אנו רואים
עוד  אנו מקטינים את הסרטן ,החוזר על עצמו מספר פעמים ,עם תופעות לוואי מוקטנות בהרבהביצוע, 

כאשר זמן הטיפול הכימותרפי הוא קצר ביותר, ומהווה  ועוד, והופכים בכך את המחלה למחלה כרונית.
 מזמן המחזור הטיפולי. 1/7עד  1/5
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היא פונקציה   pשבו ברור לי שזה לא החישוב המדויק שבו נצטרך לשלב בין החישובים המטרונומיים 
נע     pכי  רוב טוב למדייאולם במקרה של כימותרפיה מטרונומית זהו ק(  1לבין  נוסחה ) t הזמן  של 

 pכי אז  ובוודאי זה יהיה נכון אם אפשר יהיה בעתיד לתת תרופות יומיות דרך הפה.  ,בתחום צר יחסית
 . הוא גודל קבוע

 

 של התהליך המוצעסכמתי תיאור גרפי 
 

 5וטיפול כימותרפי של   p=0.2כדוגמה  חניק להלן שרטוט המסביר את התהליך במונחים פיסיים. 43

 :שבועות
 

 המזינים את הסרטן )עגול אדום(, מתאים לגודל הסרטן )עגול. לפני הכימותרפיה, גודל כלי הדם א

                  שחור(  
 

 מצב לפני הכימותרפיה                                                           
 
 
 
 

מהרמה  0.537לרמה של  והגיעו  ,רתיוהסרטן הצטמק קצת וכלי הדם הצטמקו  .  אחרי הכימותרפיהב

 .ההתחלתית 
 
 

      מצב מיד אחרי הכימותרפיה                                                       

 
 
 הסרטן עצמו הוקטן הרבה יותר מאשר כלי הדם המזינים. לאחר הטיפול ההורמונלי והאנטיאנג'יוג'ני . ג

 
              

 
     בסיום הטיפול ההורמונלימצב                                                        

  
 

ו/או טיפול אנטיאנג'יוג'ני, גודל הסרטן מתאים  הפסקת הטיפול ההורמונלי והמשך הדיאטה לאחרד. 

מהרמה שלפני  1920.6לרמה של והגיעו שגדלו במשך ששת החודשים , לגודל כלי הדם המזינים אותו
 ..הכימותרפיה

 
 

 חודשים מתחילת הטיפול הכימותרפי  7מצב בתום                                                       
 
 

 ,, אנו רואים סרטן שכלי הדם המזינים שלו מתאימים לגודלושלישי. כאשר אנו מגיעים לסוף השלב ה35

החודשים  7כאשר ו ,חודשים קודם לכן 7מאשר הסרטן כפי שהוא היה  38% -כ באך הסרטן כולו קטן 
והאדם מוכן הללו עברו כמעט ללא תופעות לוואי, או תופעות פחותות בהרבה מאשר בטיפול רגיל. 

 ומסוגל לעבור טיפול נוסף.
 

 לוח הזמנים של הפרוצדורה המוצעת תלוי באגרסיביות הסרטן
 

היה יתרון דווקא לחולים שאגרסיביות מחלתם  ,שדנתי בהםוהתזונתיים  בכל התהליכים הרפואיים .36

גבוהה, וכך גם קורה בתהליך המוצע על ידי. הסיבה הינה, מהירות התהליך. אם הסרטן אגרסיבי מאד 
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הרי שהוא נחלק במהירות ולכן גם נפגע ע"י הכימותרפיה במהירות, מה שמאפשר לנו לעשות טיפול 
שג צמצום משמעותי בכלי הדם המזינים את הסרטן. אם לדוגמא נעשה טפול של כימותרפי קצר, שבו מו

  97%נקבל שגודל כלי הדם יהיה כ   p=0.2וניקח  שנהאצלו הוא  הסרטן שבועות למי שזמן הכפלת 4
חודשי המתנה  6ואם נמשיך אם הפרוצדורה בלוח הזמנים שהצענו הרי לאחר  ,מגודלו ההתחלתי

כלומר הסרטן  0.9686x1.1598=1.1234דול שיקרה בחודשים אלה, הרי שהסרטן יגיע לגודל של יוהג
, בעוד שבמקרה כמו שלי רמתו של הסרטן תהיה יהיה ברמה יותר גבוהה מאשר המצב ההתחלתי

שלכל . המשמעות של הדוגמה הנ"ל הינה, (1מגודלו טרום הטיפול הכימותרפי )ראה טבלה  0.7051
תלויים ביות יש לחשב לוח זמנים נפרד, שבו הפרוצדורה בכללותה והחלוקה שלה בפנים רמה של אגרסי

 .באגרסיביות הסרטן

 
 3וטיפול כימותרפי במשך  חודשים,  PSADT=2חולה עם הנותנת את החישוב עבור להלן טבלה . 37

לכימותרפיה , נראה לי שרוב החולים הנזקקים חודשים 4חודשים ודיאטה  4, טיפול הורמונלי חודשים
 נמצאים ברמת אגרסיביות כזו ואף גבוהה ממנה.

  
 חודשים P={0.2, 0.25, 0.3}  ,PSADT=2עבור תוצאות צפויות לפרוצדורה המוצעת  :4טבלה 

 

 
 הגורם המחושב

  תלוסיכויי הישרדות של תאי האנד

P=0.2 P=0.25 P=0.3 

 ג ב א

 0.6612 0.5963 0.5327 ההתחלתיגודל כלי הדם בסוף הכימותרפיה יחסית לגודלם 

 1.2184 1.2184 1.2184 מסוף הטיפול הכימותרפיחודשים  8-בגידול כלי הדם 

 0.8056 0.7265 0.6490 גודל כלי הדם לאחר מחזור טיפולים אחד, יחסית לגודל ההתחלתי.

 0.6490 0.5728 0.4212 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי.  2גודל כלי הדם לאחר 

 0.5228 0.3834 0.5768 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי. 3כלי הדם לאחר  גודל

 0.4212 0.2786 0.2733 מחזורים, יחסית לגודל ההתחלתי. 4גודל כלי הדם לאחר 
 

עם הרבה  ,ניתן להשיג תוצאות טובות ,שבו האגרסיביות הינה חודשיים ומטהשגם במצב אנו רואים 
 3הפחתה בכמות הכימותרפיה, ל מפני שיש  ועם פחות תופעות לוואי,יום כ מהנעשהפחות כימותרפיה 

אם מישהו זקוק  .המקטין גם הוא את תופעות הלוואי בגלל הטיפול המטרונומיוגם חודשים בלבד, 
 להמתין עוד חודש או חודשיים  לתוספת מנוחה לקראת הכימותרפיה הבאה, מה שעליו לעשות זה

 .על הדיאטהבצורה קפדנית לשמור ו
 

 .וביטול העמידות לשלילת האנדרוגן  MDR-ה ביטול עמידות 

 

הראיתי  ללא צורך בשינוי גנטי-מודל לתיאור הפיכת הסרטן לעמיד כנגד שלילת אנדרוגן. במאמר  38

מכיוון שהכימותרפיה פוגעת  את הסרטן.  מזיניםהכלי דם  צמיחתהעמידות נוצרת ע"י  ,שבטפול הורמונלי
טיפול מבטלת את עמידות הסרטן כנגד הה/נמקטייותר בכלי הדם המזינים מאשר בסרטן, הרי שהיא 

ההורמונלי, ובעבודה הנוכחית אנו מראים שהטיפול ההורמונלי מבטל את עמידות הסרטן כנגד 
בין הטיפול  התרומה, לשילוב הנעשה בלוח זמנים מתאים,הכימותרפיה ושוב פעם אנו רואים את 

 ההורמונלי והכימותרפי.
 

 פתיחת אופציות טיפוליות נוספותו .מסד הרפואימשינוי גישה הנדרש מה
 

הממסד הרפואי חייב לשנות את התיחסותו על מנת שאפשר יהיה להפיק את התועלת מעבודה זו  .39

 למחלת סרטן הערמונית כלהלן:

שאיננו מאשר  שינוי תפישה ושינוי דרך פעולה טוטלי מצד הממסד הרפואיהרעיון שלעיל מחייב . א

ת עמיד לטיפול ההורמונלי, או הפך פני שהסרטן הפך להיולבמקרה של סרטן הערמונית טיפול כימותרפי 
שיש לו אנו מאבדים את הכלי ההורמונלי,  כי, למצבים האלהאין להמתין בשום פנים ואופן להיות גרורתי. 

ולא הגיוני לחכות שהסרטן יפגע באיברים כמו כבד, כליות, ועוד חשיבות עליונה בפרוצדורה המוצעת, 
 אז להסכים להכניס את הרעלים לגוף.שהינם חיוניים לפינוי הרעלים מגופנו, ורק 

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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   והטיפול הכימותרפי. הממסד הרפואי, צריך לשנות את ראייתו ביחס לתפקיד של הטיפול ההורמונלי ב

הטיפול ההורמונלי  (.עדיין שהשימוש שלהם מוגבל מאד אימונולוגי או ביולוגי)אני לא מדבר על טיפול 
מוגבלת, עד שהסרטן הופך עמיד כנגד שלילת משמש כמעכב של התפתחות הסרטן לתקופה כיום  

 בסרטן  םתפקידה להילחהסטנדרטית ואילו הכימותרפיה  ,האנדרוגן, או עד שהוא הופך להיות גרורתי
התפקיד של שני סוגי  .ושוב עד שהסרטן הופך עמיד לטיפוללאחר שהפך עמיד לטיפול ההורמונלי, 

. העבודה הנוכחית אומרת שיש לשלב (דפנסיביי )הגנת הוא הטיפולים הללו בראיית הממסד הרפואי, 
הרג כאשר התפקיד העיקרי של הכימותרפיה הינו , להם תפקיד התקפי )אופנסיבי(ולתת בין התרופות, 

 .הינו הרג התאים הסרטניים, ותפקיד הטיפול ההורמונלי כלי הדם המזינים את הסרטן

, לעכב את יש את התפקיד ההגנתי שלה ,טהבחשיבות העליונה של הדיא. הממסד הרפואי חייב להכיר ג

הינו לתת זמן מנוחה למטופל בין סדרת , תפקיד הדיאטה . התפתחות כלי הדם המזינים מתי שצריך
 , תוך עכוב רציני של התפתחות הסרטן בתקופת מנוחה זו.טיפולים אחת לסדרת טיפולים שניה

. השילוב הרפואי הנכון הינו ע"י שימוש בטיפולים השונים בפרקי זמן שונים, אין להשתמש בהם בו ד

   . 41זמנית , ראה הערה בסעיף 

ימנע התפתחות גרורות, וכאבים בעקבות גרורות אלה,  מהרגע הראשון המוצעת אימוץ הפרוצדורה . ה

וימנע  ,את גודל הסרטן בהליך רפואי לא קשה יקטין בהדרגה ,ימנע מצבי עמידות הורמונלית וכימותרפית
 .מכימותרפיה שניתנת בצורה הרחוקה מאד מלהיות אופטימלית ,סבל מיותר

 
, הרי שאפשר לשקול, במקום  שהסרטן אגרסיביאם מתברר בבדיקות הראשוניות של חולה חדש,   .40

פחות אשפוז בבית חולים,  שניתוח כריתה של הערמונית, את הפרוצדורה המוצעת פה. בדרך זו יידר
תמנענה התופעות של אין אונות ודליפת שתן, המלוות לעיתים קרובות את המטופל. תמנענה  הבעיות  

 הנפשיות המלוות את ההחלטה על ביצוע כריתת שד, ואת הבעיות המלוות לאחר הכריתה. 
 

 אחרלשלב בו זמנית בין טיפול כימותרפי לטיפול אסור 
 

בנקודה זו ההצעה לעשות כימותרפיה וטיפול הורמונלי יחד, אולם במחשבה קצת  די טבעי שתעלה .41

שצמיחת סביר להניח  .כרגע יותר מעמיקה ניתן לראות שרעיון זה הרבה פחות טוב מאשר המוצע על ידי
כלי הדם המזינים נובעת מהפרשת חומרים הנוצרים ע"י הסרטן, סביר גם להניח שקצב הפרשת 

לכן אם אנו מצמקים את הסרטן ע"י  ,באגרסיביות הסרטן ובגודל הגוש הסרטני תלויהללו החומרים 
הטיפול ההורמונלי, הפרשת החומרים המזרזים את גידול כלי הדם המזינים את הסרטן קטנה באופן 

  .משמעותי, ולכן הפגיעה של הכימותרפיה בכלי הדם המזינים קטנה באופן משמעותי
 

ו/או תרופות אנטיאנג'יוג'ניות לטיפול הכימותרפי, מפני בין הדיאטה נחזור ונדגיש שאסור גם לשלב . 42

שעל ידי כך אנו מעכבים את קצב התחלקות כלי הדם המזינים את הסרטן, ולכן גם מקטינים את קצב 
 פגיעת הכימותרפיה בהם.

 

 הצעה לביצוע ניסויים
 

. ניסוי כזה איננו המוצעתהרי אני מציע שיבוצע ניסוי בפרוצדורה  ,נוכח הפוטנציאל האדיר הקיים. 43

 מסובך מידי, מהסיבות הבאות:

כמה אגר המועמדים הינו גדול מאד, ממאחר ולגיוס מהיר של מועמדים מתאימים, . יש אפשרות א

  .עשרות אלפים

לתכנן את הטיפול ן לכניתן ואת האגרסיביות של מחלתו של כל מועמד יחסית יכולת לברר בקלות . יש ב

 של כל אחד יחסית בקלות. 

אין צורך להתלבט יותר מידי ביחס לחומר הכימותרפי, ואפשר להחליט על הטקסוטר, כי לא חשובה  ג.

 לנו כלל הפגיעה בסרטן, אלא בכלי הדם והפגיעה הזו , אינה תלויה בהתאמת התרופה לחולה.

   Pויהיה ניתן להסיק ממנו גם על הערך של  ים,מגיוס המועמד ניסוי כזה יכול להיגמר תוך שנה ד.
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או שהנם  רצוי מאוד לבחור מועמדים שנוהגים כמוני דהיינו במצב בו הטיפול ההורמונלי פועל במלואו,. ה

 קרובים עדיין למועד גילוי מחלתם.
 

שד ובמיוחד לא בנושא המרקרים הקיימים לסרטן זה, הרי מאחר ואינני מתמצא בנושא סרטן ה. 44

שאינני יכול להציע כרגע משהו מוסמך בנושא שילוב חולות סרטן השד בניסוי זה, אך אני די בטוח שיחד 
 עם אונקולוג המתמצא בנושא אפשר יהיה לתכנן ולבצע ניסוי כזה גם בקרב חולות סרטן השד.

  

והוא , יותריהיה הד עולמי נרחב ב,  ואין לי ספק שהוא יהיה מוצלח, שלניסוי מוצלח כזהנראה לי . 45

    יהווה מהפכה אמיתית בדרך הטיפול, בסרטנים תלויי הורמונים.

 
נובע גם מתוך העובדה שאינני מודע  לשלבים השונים של הטיפול, לוח הזמנים שהוצע על ידי .46

לקושי שבנשיאת תופעות הלוואי, ובאיזה מהירות אנחנו חוזרים למצב נורמלי כאשר כל תופעות הלוואי 
לכן הצעתי תקופות המתנה ארוכות ללא כימותרפיה לעומת משך הכימותרפיה, לדוגמא . חלפו כבר

חודשים, כאשר אם לא  3חודשים וזמן עם דיאטה לבד של עוד  3הצעתי זמן טיפול הורמונלי של 
 וחצי , וחודש יכנראה מספיק זמן של חודש וחצי טיפול הורמונל, מתחשבים בנושא תופעות הלוואי

ת מאחר שאפשר ע"י טיפול הורמונלי בכדורים, לדכא את הסרטן בחודש וחצי )בתנאי דיאטה בלבד. זא
שהטיפול ההורמונלי עובד במלואו כמו במקרה שלי(, הרבה יותר מאשר דוכאו כלי הדם במשך חודש ע"י 

לכן ניתן להגיע לשיווי  .תאי האנדותל המתחלקים הם אפס תאפילו אם סיכויי הישרדו ,הטיפול הכימי
חודשים לאחר הטיפול  3 -כלכל היותר תוך  ,בין גודל הסרטן לגודל כלי הדם המזינים אותו ,למשק

והמהירות שניתן להתאושש , עצמו צריך לבדוק גם את נושא תופעות הלוואיבניסוי לכן  הכימותרפי.
שבועות בלבד נעלמים  4, ואם יתברר שנושא תופעות הלוואי  בשיטה המטרונומית, שנמשכת מהם

הרי שאפשר יהיה לקצר את אורך מחזור הטיפול בצורה ניכרת ולדכא את  ,חודשים 3לחלוטין לאחר 
 הסרטן הרבה יותר מהר. 

 

ה המדויקת של הרבה צפויות בעיות מעשיות הקשורות לקביעת הפרוצדורבתכנון ובביצוע הניסוי  .47

 PSAהפרשת הכלומר יש חולים שעברו טיפול ברכיתרפי או קרינתי ולא עברו ניתוח כריתה, . מאד חולים
לקבוע   קושייש  , ולכןאלא גם ע"י רקמת ערמונית שאינן סרטנית ,נעשית במקרים אלה לא רק ע"י הסרטן

אותו אציג במידה ויהיה מי שירצה  יש לי רעיון כיצד לפתור בעיה זאת,. את זמן ההכפלה של הסרטן
כמו כן אינני מצוי במידת המהימנות של המרקרים השונים של סרטן השד, יחד עם זאת זה. כלבצע ניסוי 

נראה לי שאפשר יהיה לפתור גם נושא זה בדרך מתמטית, במיוחד לגבי סרטנים אלימים במיוחד שהם 
 המועמדים הטובים ביותר לטיפול כזה.

וזו האוכלוסיה  ת לחלק גדול מאוד מהאוכלוסיה של חולי סרטן הערמונית אין שום בעיהבכל מקרה לפחו
  שעברה כריתה רדיקלית של הערמונית.

 

 והמלצות סיכום
 

בעבודה זו הראנו על בסיס היגיון פשוט ועובדות ידועות שפורסמו במחקרים שונים, שכלי הדם . 48

המזינים את הסרטן נפגעים במהלך הכימותרפיה יותר מאשר הסרטן עצמו. כתוצאה מכך מגיע אל 
הסרטן פחות חומר כימותרפי, ונוצרת עמידות לכימותרפיה. כך שגם בכימותרפיה כמו בטיפול ההורמונלי 

 יים בגודל כלי הדם המזינים את הסרטן שינומהעמידות הנוצרת איננה נובעת משינויים גנטיים, אלא 
 ,העמידות נוצרת כתוצאה מצמיחת כלי הדם המזינים ,יחסית לגודל הסרטן עצמו. בטיפול ההורמונלי

ים את ואילו בטיפול הכימותרפי העמידות נגרמת מפגיעה בכלי הדם המזינ ,המספקים תוספת הורמון
 המגיע אל הסרטן . הומהפחתת כמות הכימותרפי ,הסרטן

 

שהצענו יכולה להביא לכווץ ניכר של סרטן תלוי הורמון הפרוצדורה הראנו שהפרוצדורה הטיפולית  .49

 :כוללת 

טיפול כימותרפי שאורכו תלוי באגרסיביות הסרטן, וככל שהאגרסיביות הסרטן גבוהה יותר כך אורך א. 

 שבועות בלבד.  4הטפול קצר יותר והוא יכול להיות בהרבה מיקרים אפילו באורך 
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בסדר גודל של פעמיים אורך  , בליווי הדיאטה שלנו, טיפול הורמונלימיד בתום הכימותרפיה, ינתן . ב

גודל כלי הדם לאל מתחת ע"י טיפול הורמונלי,  הכימי, כי בפרק זמן כזה ניתן לצמק את הסרטן  הטיפול
נכון האמור   ,100%אפילו אם סיכויי ההרג של  תאי האנדותל המתפצלים הינם  . דבר זה נכוןהמזינים
הופך להיות לכן אסור להסתפק בטיפול הורמונלי עד שהוא ו ,שהטיפול ההורמונלי עובד במלואובתנאי 

 עמיד, אלא יש לתת את הטיפול הכימותרפי עדיין בשלבים מוקדמים, ואפילו ממש בתחילת גילוי המחלה.

. בשלב השלישי יופסק הטיפול ההורמונלי, ותעשה רק דיאטה, פרק זמן זה יכול להמשך עד אשר ג

סף דומה שיצמק שוב את והחולה יהיה מוכן למחזור נו ,ו לחלוטיןמתופעות הלוואי של הטיפול הכימי יעל
הסרטן, וכך בתהליך חוזר שאינו יוצר עמידות לא להורמון ולא לכימותרפיה אנו מצמקים את הסרטן, 

 מסדרת טיפול אחת לשניה, והופכים את הסרטן למחלה כרונית.

הטיפול יהיה בשיטה המטרונומית אשר מקטינה את תופעות הלוואי, ומגדילה את סיכויי ההרג,  ד.

, עד שיתברר אם יש חומר אחר  (19)יועדף הטקסוטר לאור פגיעתו החזקה בתאי האנדותל   ובשלב זה
, אני מטרתנו בכימותרפיה לפגוע בכלי הדם המזינים ולא בסרטן עצמוהעדיף עליו. מאחר כפי שהסברנו, 

בניסוי גם את האפשרות להוריד את כמויות הכימותרפיה ולהקטין עוד יותר את תופעות  ממליץ לבדוק
 . Taxoter, וב יטה המטרונומיתשהלוואי, זאת לאור העובדה שאנו נשתמש ב

 

שבו תיבדק הפרוצדורה המוצעת. לניסוי כזה יהיה יחסית קל   ,לבצע ניסוי של האמור פה ץממליי . אנ50

לגייס מועמדים לאור המספר הגדול של חולי סרטן הערמונית. ניסוי כזה יהיה קצר יחסית ויהיה אפשר 
. מבחינת הניסוי יש העדפה לחולי סרטן שעברו כריתה רדיקלית המועמדים לסיימו תוך שנה מיום גיוס

רים. בגלל שלגבי חולים כאלה יש סמן טוב המאפשר ע"י בדיקת דם פשוטה על פני חולים וחולות אח
, ותבוצע הערכה ראשונית של הכפלת הסרטן ןלברר מה מצבו של החולה. לכל חולה שיגויס יחושב זמ

זו תהיה הערכה ראשונית, מאחר ועדיין לא יהיה ידוע, מידת היכולת  .המתאימה לו ההפרוצדור
על בסיס התוצאות שימצאו ניתן יהיה לקבל . י לאורך הזמן המוצעלשאת את הטיפול הכימותרפ

הממוצע, וכמובן הערכה על הצטמקות הסרטן, יבוצע מעקב, אחר עוצמת תופעות   pהערכה על ה
 הלוואי, וימצא גודל הפגיעה בתום הסט הראשון של הבדיקה. 

 

הניסוי הראשון, ויהיה אפשר . מומלץ שבתום הניסוי הראשוני, יבוצע ניסוי בו ייושמו הלקחים מ51

 להמשיך לניסוי השני עם אותה האוכלוסיה של הניסוי הראשון.
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אינו כרוך בשום התחייבות, ופרט לקבלת הודעות על חומר חדש באתרנו,  הרישום

 .לא תקבלו חומר נוסף
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 למי שמעוניין להתקשר או לכתוב, הפרטים נמצאים בסוף דף הבית
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