
Kazuistika 1
Muž, 74 let. Základní onkologická diagnóza: maligní epiteloidní 

mezoteliom vpravo, dle PET/CT

11/2014 metastatické postižení 4.–6. žebra, drobné uzle parie-

tální pleury a perikardu, hemorhagický fluidothorax vpravo. Vedlejší 

diagnózy: diabetes mellitus II. typu na PAD, ICHS chron. Navrhova-

nou pneumoonkologickou terapii (chemoterapie + radioterapie) 

pacient odmítl, další postup – symptomatická terapie. S ledvinami 

se nikdy neléčil, vstupní hodnoty urey 4,7, kreatininu 94. 

Na naší klinice byla zahájena podpůrná léčba: infuzně podávaný 

vysokodávkovaný vitamin C (IVC) 7,5 g + glutathion 600 mg i.v. 1krát 

týdně, DFKB (přípravek Synchro Levels) p. o. 3krát denně 10 kapek. 

Léčba započala 24. 11. 2014, na kontrole v termínu 4/2015, tzn. 

po 5 měsících uvedené léčby byla u pacienta zjištěna zlepšená kva-

lita života, prodlouženo bezpříznakové období, fluidothorax se již 

nedoplňuje. Na poslední kontrole v termínu 8/2015 se pacient cítil 

velmi dobře, kašel neudával, má dobrou chuť k jídlu, je bez váho-

vého úbytku. Kontrolní výsledky urea: 5,5, kreatinin 81. Snášenlivost 

naší podpůrné léčby je po celou dobu 9 měsíců dobrá, pacient po-

kračuje v terapii. 

Kazuistika 2
Žena, 62 let. Základní onkologická diagnóza: generalizovaný kar-

cinom prsu vlevo, T3N1M1, ER+, PR-, HER-2 neg., generalizace do plic, 

jater a skeletu, klinické stadium IV., dg. 7/2014. Stp. paliativní chemote-

rapii TAC 6 cyklů do 11/2014 , poté zahájena hormonální terapie letro-

zolem + bisfosfonáty. Renální parametry v normě. Po chemoterapii 

se pacientka cítila unavená, slabá, udávala nechutenství, zhubla 8 kg, 

měla bolesti hrudní páteře, které byly tlumeny opiáty. Status perfor-

mance 1–2. 

Na naší klinice zahájena od 1/2015 podpůrná léčba IVC (Viaskor 

15g) + Glutathion 600mg i.v. 1x týdně + DFKB (přípravek Synchro Le-

vels) p.o. 2krát denně 15 kapek. 

Již po prvním měsíci této terapie se pacientka cítila méně unave-

ná, zlepšila se u ní chuť k jídlu a k dalšímu hmotnostnímu úbytku již 

nedošlo. Kontrolní PET/CT v termínu 7/2015 prokázalo parciální remisi 

(regrese plicních i jaterních metastáz), pacientka pokračuje v úspěšné 

hormonální léčbě + bisfosfonáty, ale i v podpůrné léčbě IVC + glutathi-

onem, která významně zvýšila její kvalitu života. Při poslední kontrole 

v termínu 8/2015 byla pacientka bez bolestí v zádech, cítila se velmi 

dobře, přibrala 4 kg, zvládá běžné denní činnosti, status performance 

je nyní 0. 
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