Mellrák, kétszeres áttét, műtétek, kemoterápia. Majd egy kísérleti kezelés, ami
Barbarát öt éve nemcsak életben tartja,
de élhető, sőt élvezhető mindennapokat is
biztosít számára.

A betegség ébresztett fel

Le akarjuk győzni
a halálos kórt!
S

zokatlanul fiatal korban tánincsenek kellemetlen mellékhamadta meg Varga Barbarát a
tások, nem vagyok rosszul, nem
betegség. 25 éves volt, amihullik a hajam. Úgy élek, mint a
kor az egyik legagresszívebb ráktöbbi fiatal, dolgozom, bulizni játípust, az úgynevezett HER2
rok. A betegség viszont belül
pozitív emlőrákot diagnagyon megváltoztatott.
nosztizálták nála, ami
Már tudom, mi számít,
gyakran és gyorés ki számít igazán.
Úgynevezett
san képez áttéteMegtapasztaltam a
célzott terápiában
ket: Barbara esetécsalád és a barátben a májban és a
ság erejét. A felrészesülök.
Ez
a
tétlen bizalmat,
csontokban. – Nem
legmodernebb...
amelynek a gyógyállítom, hogy nem
ulásomat köszönijedtem meg nagyon,
hetem. Csodálatos
de hírtelen annyi dolgom lett, annyi vizsgálat,
orvosokkal hozott ös�sze a szerencsém – és az
kezelés következett, annyi döntést
anyukám. Hogy bizakodó
kellett nap, mint nap meghozni,
vagyok-e a jövőt illetően?
hogy igazából nem volt időm kétségbeesni – meséli. - A bácsikám
Örökbe fogadtam egy
hasnyálmirigyrákban halt meg
kutyát. Úgyhogy minimum 17 további évre
korábban, és a családunk minden
tervezek.
tagja biztos volt benne, ez a történet még egyszer nem ismétlődhet
meg, le kell győznünk a betegséget. Édesanyám igazi harcos tíMegbolondul a gén
pus. Mindennek utána járt, sose
adta fel. Nem voltak bíztatók az
A HER2 egy fehérje, a sejtek növekedését iráeredmények. Kétséges volt, hogy a
nyítja. A HER2 pozitív emlőrák esetében a sejtmájamat meg lehet-e műteni egyáltalán, mert az egyik daganat a
magon belül "megbolondul" a gén, a sejt
közepében volt. De egy csodálagyorsabban termeli a fehérjét, és emiatt
tos orvos vállalta a rizikós műtébeindul a daganatképződés. A célzott
tet, és a májamon ma már nincs
terápia során a gyógyszer a HER2 redaganat. A csontjaimból nem tud
ceptorokra kötődik, megakadályozeltűnni a rák, de a legmodernebb
za, hogy azok információkat közkezelést kapom, olyan célzott tevetítsenek a sejt belsejébe, emiatt
rápiát, amely csak a daganatképnem tud növekedni a daganat. A
ződést gátolja, a szervezet egészét
célzott kezelést kezdetben csak átnem támadja. Háromhetente járok
tétes emlőrák kezelésére alkalmazinfúzióra, de ezt leszámítva norták, ma már műtét után, megelőző
mális életet élhetek. Aznap, mikezelésként is elérhető. Csökkenti a kikor megkapom a gyógyszert kiújulás esélyét és javítja a túlélést.
csit fáradtabb vagyok, de amúgy

HER2

