
30

z klinické praxe

Komplementární onkologická 
léčba na inPHARM CLINIC

MUDr. Marta Holíková
inPHARM CLINIC, oddělení klinické onkologie

 Kazuistika 1
a) Demografi cké údaje:

• 79letá pacientka, hmotnost 72 kg, výška 164 cm.

• Exkuřačka (dříve kouřila až 15 cigaret denně), káva 2x denně, pitný 

režim 2 l/den.

• Osobní anamnéza: léčí se s hypertenzí, diabetes mellitus 2. typu na 

PAD, ledvinové kameny nemá, funkce ledvin dobrá.

b) Nynější onemocnění:

• Základní diagnóza: nemalobuněčný karcinom plic vpravo, meta-

stázy do plic bilat., do nadledvinek a do kostí, klinické stadium IV., 

T4N2M1 (PUL, ADR, OSS). 

• Klinický souhrn současného stavu: karcinom plic vpravo NSCLC, 

histol. adenoCa, EGFR+,  generalizace, klinické stadium IV, T4N2M1 

(PUL, ADR, OSS).  

• Subj. – slabost, únava, nespavost, nechutenství, občas průjmy po 

biologické léčbě.

• Obj. nález přiměřený, TK 130/75, P 76/min. reg.

• Laboratorní výsledky: ledvinné funkce – urea, krev v normě, KO v normě.

c) Medikace:

• biologická terapie Iressa (gefi nitib) od 20. 2. 2014

• Lozap 50 mg tbl. 1-0-0 

• Anopyrin 100 mg tbl. 

• Metformin tbl. 

• Helicid 20 mg tbl. 0-0-1

Použití i.v. vitaminu C

Indikována podpůrná léčba Vitaminem C-Injektopas 7,5 g i.v. do 100 ml SF 

1x týdně, celkem 8 dávek od 24. 3. 2014 + kapky Synchro Levels 3x denně 

15 kapek.

Kontrola 12. 5. 2014 po 8 aplikacích IVC:

Pacientka se cítí lépe, vysadila antidiabetika (metformin), cítí se méně 

unavená, má větší chuť k jídlu.

Kontrolní odběry: urea, krev v normě, jaterní testy v normě. 

Snášenlivost infuzí IVC dobrá – bez komplikací. Indikováno 

dalších 8 aplikací IVC 1x týdně 7,5 g jako komplementární léčba 

k probíhající biologické léčbě Iressou.

2. kontrola, 14. 7. 2014 po 16 aplikacích IVC: ledvinné funkce v normě. 

Pacientka se nadále cítí lépe, udává větší elán, větší chuť k jídlu, průjmy 

po biologické terapii jen občas, jiné obtíže nejsou, tolerance léčby IVC + 

kapek Synchro Levels dobrá

Diskuse

Pacientka se základní diagnózou karcinomu plic, klinicky IV. stadium – 

generalizace do plic, nadledvinek a kostí, pneumoonkologem byla indiko-

vána biologická léčba + současně podáván  IVC 1x týdně + Synchro Levels  

3x15 kapek denně jako komplementární terapie.  U pacientky s generalizo-

vaným onemocněním došlo ke zlepšení kvality života. Trvá parciální remise, 

pacientka bude pokračovat v léčbě do progrese onemocnění.

 Kazuistika 2

a) Demografi cké údaje:

• 40letý muž – manažer, hmotnost 78 kg, výška 184 cm.

• Nekuřák, kávu nepije, pitný režim 3 l/den.

• Osobní anamnéza: nikdy se s ničím neléčil, ledvinové kameny nemá, 

funkce ledvin dobrá.

b) Nynější onemocnění: 

• Základní diagnóza: karcinom dutiny ústní – bukální sliznice s me-

tastázami do pravostranných krčních uzlin, st.p. resekci tumoru 

+ exstirpaci spádových lymfatik 6. 3. 2014, klinické stádium IVA., 

pT1N2bM0.

• Klinický souhrn současného stavu: Karcinom dutiny ústní – bukál-

ní sliznice s metastázami do pravostranných krčních uzlin, st.p. re-

sekci tumoru + exstirpaci spádových lymfatik, klinické stádium IVA., 

pT1N2bM0.  Po operaci v plánu zahájení onkologické léčby – kon-

komitantní chemoradioterapie s cDDP v týdenním režimu + zevní 

iradiace.

• Subj. – únava, nespavost, nechutenství.

• Obj. nález přiměřený, TK 120/70, P 68/min. reg.

• Laboratorní výsledky: ledvinné funkce včetně clearance kreatininu 

v normě, KO v normě.

c) Medikace: 
• Neužívá žádné léky.

Použití i.v. vitaminu C

Indikována podpůrná léčba Vitaminem C-Injektopas 7,5 g i.v. do 100 ml SF, 

zpočátku 1x týdně od 14. 4. 2014.
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Kontrola 12. 5. 2014 po 4 aplikacích IVC:

Pacient se cítí lépe, je méně unavený i přes to, že již zahájil onkologickou 

léčbu (po 2 cyklech chemoterapie s cDDP, radioterapie – zatím aplikováno 

18 Gy na oblast jizvy a spádových lymfatik). Pacient udává velice dobrou 

toleranci chemoterapie, nezvrací, nevolnost není, je unavený až 2.–3. 

den po chemoterapii. Kontrolní odběry: urea, krev v normě, jaterní testy 

v normě. Snášenlivost infuzí  IVC dobrá – bez komplikací. Indikováno další 

podávání IVC 2x týdně 7,5 g jako komplementární léčba k probíhající 

onkologické léčbě CHT+RT.

2. kontrola 23. 6. 2014: ledvinné funkce v normě.  Nedávno, 12. 6. 

2014, byla ukončena náročná onkologická léčba – 5x cDDP v týdenním 

režimu + zevní ozáření, celková dávka D=2/64 Gy. Pacient měl během 

iradiace krku polykací obtíže, ale ne takové, že by bylo nutné zavést 

PEG, kašovitou potravu mohl polykat stále, takže zavedení PEG, které je 

většinou v těchto případech standardem, nebylo nutné. Během ozáření 

se přechodně vyskytl soor v dutině ústní – přeléčeno antimykotiky, pac. 

se cítil unavený a měl pocity sucha v ústech, tolerance léčby IVC byla 

dobrá. Po ukončení onkologické léčby byla na naší klinice k IVC 7,5 g 2x 

týdně přidána roborující léčba TAD (glutathion) 600 mg i.v. 1x týdně + 

Esafosfi na 5 g i.v. denně celkem 5 aplikací od 24. 6. do 30. 6. 2014.

Kontrola po týdnu, 30. 6. 2014: postradiační reakce v dutině ústní 

odezněla, pacient se cítí méně unavený, má větší chuť k jídlu. Pacient 

pokračuje v IVC 7,5 g 1x týdně + TAD 600 mg 1x týdně.

Kontrola 5. 8. 2014 – pacient je zcela bez obtíží, přibral 8 kg, začíná 

rekreačně sportovat.

Diskuse

Pacient se základní diagnózou karcinomu sliznice dutiny ústní s me-

tastázami do krčních uzlin, klinicky IVA stadium – onkologem byla in-

dikována konkomitantní chemoradioterapie, na naší klinice současně 

podáván  IVC 1x–2x týdně jako komplementární terapie, po ukončení 

onkologické léčby podána Esafosfi na a TAD.  U pacienta byla výrazně 

zlepšena kvalita života, nebylo nutné zavedení PEG.

více na www.edukafarm.czvíce na www.edukafarm.cz

Průběh
standardní protinádorové 

léčby bývá často provázen závaž-
nými nežádoucími účinky, pacient je v boji s 

nádorovým onemocněním často vyčerpán. Pro-
to využíváme vynikající zkušenosti amerických 
univerzitních klinik a podáváme vysokodávko-
vaný vitamin C, který zdravé buňky organismu 
chrání a výrazně zlepšuje kvalitu života onkolo-
gických pacientů. Dále, ve spolupráci s italským 
profesorem Mariem Biavou, aplikujeme reparač-
ní proteiny, které působí proti mutacím zdravých 

buněk na nádorové. Vedoucím lékařem je 
MUDr. Marta Holíková, jež patří k výji-

mečným odborníkům v klinické
onkologii.

Poskytujeme 
konzultační servis 

ohledně používaných léčiv, 
spočívající ve vyhodnocování 
rizik lékových interakcí a ne- 
žádoucích účinků. Vedoucím od- 
borníkem je PharmDr. Lucie  Kotlá-
řová, akreditovaný odborník Euro-

pean Medicines Agency v oblasti 
bezpečného použí- 

vání léčiv. 
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Navštivte novou kliniku 
v Jesenici u Prahy, která nabízí

 preventivní programy k upevnění 
zdravotní kondice podáním 
vysokodávkovaného vitaminu C

 terapeutické programy v oblasti 
onkologie a pohybového aparátu 
používáním mimořádně bezpečných 
léků, jejichž účinek je založen na 
principech molekulární biologie a 
přichází na naši kliniku z partnerských 
univerzitních klinik v USA

Běžná léčba 
bolesti analgetiky mívá 

při dlouhodobém nasazení zá-
važné nežádoucí účinky. Lékaři na naší 

klinice šetrně podkožně aplikují  MD 
injekce, které jsou založeny na chráně-
ném patentu „collagen delivery system“ 
a představují skutečně nový terapeutic-
ký koncept, jehož autorem je progresiv-
ní italský odborník, profesor Leonello 
Milani. V této oblasti pracuje na klinice 

MUDr. Hana Jarošová, dlouholetá 
primářka Revmatologic-

kého ústavu.

S A F E  T R E A T M E N T  C E N T E R

Co m žete na naší klinice získat
od preven  vní medicíny? 
Sou ás   preven  vního programu je vstupní pohovor 
s léka em, zhodnocení zdravotního stavu a následné 
doporu ení kúry pomocí vitaminu C. Ideální 
an  oxidant vitamin C odstra uje oxida  vní stres, 
který oslabuje imunitní, nervový a kardiovaskulární 
systém a zp sobuje tak opakované infekce (ch ipky, 
angíny, zán ty plic), alergie, zán ty kloub , kornat ní 
tepen, psychické poruchy, autoimunitní choroby 
(Crohnova choroba, roztroušená skleróza) a nádorová 
onemocn ní.

Objednat se m žete na tel.: 241 432 133
Dostanete se k nám pohodln  z nového okruhu 
spojujícího dálnice D1 a D5 (exit Jesenice)

Jak vypadá lé ba a na jaké oblas   se specializujeme?
Snažíme se odhalit a lé it p í inu onemocn ní! 

inPHARM CLINIC, V Areálu 1243, 252 42 Jesenice u Prahy; e-mail: recepce@inpharmclinic.cz, tel.: 241 432 133
Služby kliniky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. www.inpharmclinic.cz
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