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THERAPEUTICS

Obnova homeostázy u pacientky
po onkologické terapii
Subj. – pacientka přichází po operaci a iradiaci, udávala slabost,
únavu, cítila se vyčerpaná, trpí nespavostí. Obj. – nález přiměřený, status performance 0. Laboratorní výsledky: ledvinné funkce - urea, kreatinin v normě, JT testy v normě, KO v normě.
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Žena, věk 48 let, výška 165 cm, váha 60 kg. Pitný režim 2,5l/
den, kuřačka 25 let (10 cigaret denně), káva 2krát denně, alkohol nepije. OA: běžné dětské nemoci, neléčí se s ničím, ledvinové
kameny nemá, funkce ledvin dobrá. AA: neudává. NO: základní
diagnóza – karcinom prsu vlevo, stp. CCB, histol. duktální adenokarcinom, T1N0M0, klinické stadium I. A, ER +, HER-2 neg. FA:
letrozol (Femara) 1-0-0.

Klinický souhrn současného stavu
Karcinom prsu vlevo, histol. duktální adenokarcinom, grade 3, klinické stadium I., T1N0M0. Imunohistochemie: ER +90 %, PR +30 %, HER2 neg., Ki67 30 %. Stagingová vyšetření (RTG S+P, SONO břicha a scintigrafie skeletu) byla negativní. Stp. segmentektomii levého prsu, SLND
(sentinelová uzlina) 31. 7. 2015, pT1a pN0 pM0. Stp. po operační iradiaci
a zahájení hormonální léčby inhibitorem aromatázy (Femara).
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Indikována infuzní léčba 1krát týdně: vitamin C i.v. v dávce 0,2 g/
kg (15g) + Glutathion (TAD) 600 mg i.v. + vitaminy řady B i.v. + aminokyseliny (cystein+metionin) i.v. Od 6. 10. 2015 do 15.12.2015 podáno
celkem 8 aplikací v intervalu 1x za týden.
Kontrola 7. 1. 2016 po 8 aplikacích: Pacientka se cítí mnohem lépe,
únava vymizela, lépe spí, zlepšena chuť k jídlu a též psychický stav.
Kontrolní odběry: urea, kreatinin v normě, jaterní testy v normě, KO
v normě. Snášenlivost infuzí IVC+TAD+vit.B i.v. byla dobrá, bez komplikací. Pacientka nyní pokračuje v tzv. udržovací léčbě, kdy probíhají
aplikace 1krát měsíčně. Po půl roce bude vhodné zopakovat intenzivní
cyklus 1krát týdně 4 aplikace.

Zhodnocení léčby
Pacientka se zákl. dg. karcinomu prsu vlevo, klinicky I.A stadium,
po onkologické léčbě (iradiace). Při probíhající hormonální léčbě současně podávána komplementární léčba IVC + TAD + vit.B + aminokyseliny
i.v. 1krát týdně 8 aplikací, poté 1krát měsíčně.
Došlo k výraznému zlepšení kvality života, únava a vyčerpanost
ustoupily, tolerance i.v. léčby dobrá, bez komplikací. Infuzní podání vybraných vitaminů a biogenních látek s antioxidativními a dalšími podpůrnými účinky tak přispělo k obnově homeostázy a podpoře fyziologických
funkcí všech systémů.
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