
! BEVEZETÉS
A petefészekrákok szokványos kemoterápiáját egyre inkább a
molekuláris támadáspontú (molekulacélzó*) szerekkel egészí-
tik ki; többnyire még kísérletes kezelések formájában. Ezeket
a gyógyszereket három csoportba sorolhatjuk:

" érújdoképzõdést gátlók,
" DNS-hibajavítást gátlók,
" immunkezelések.

! - ÉRÚJDONKÉPZÕDEST GÁTLÓ (ANTIANGIOGEN)
GYÓGYSZEREK

Az érképzõdésnek fontos szerepe van a petefészekrák növeke-
désében, az áttétképzésében és a daganat okozta hasvíz kiala-

kulásában. Az érképzõ molekulák, a VEGF, FGF, PDGF és az
angioprotein fokozott képzõdése a rákburjánzás velejárója,
rossz kórjóslati jel (1); közülük a VEGF–VGFR jelvitel ger-
jesztõdése a legfontosabb. A VEGF biológiai tevékenységé-
nek semlegesítése csökkenti a daganatos érképzõdést, gátolja a
daganat új ereinek kialakulását, és ezáltal a rákos folyamat nö-
vekedését. Az új erek keletkezését akadályozó gyógyszerek
döntõen két félek: VEGF-ellenanyagok és tirozin-kinázt gát-
lók.
A leglényegesebbeket az 1. táblázatban foglaltuk össze.

VEGF-ellenanyag (bevacizumab). A bevacizumab a VEGF-
hez kapcsolódó ellenanyag, amely gátolja a VEGF kötõdését a
jelfogóhoz. Hatékonyságát a petefészekrákok kezelésében
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1. táblázat Érképzõdést gátló gyógyszerek és hatásmódjuk

GYÓGYSZER CÉLPONT HATÁSMÓD

Bevecizumab
(iv. kezelés)

VEGFa VEGFa-ellenanyag

Aflibercept
(iv. kezelés)

VEGFa,b, PIGF a VEGFR1 és 2 sejten kívüli gomolyt és az IgG1 Fc-töredékét tartalmazó
csapdafehérje (Fc-kapcsolt fehérje*); VEGF- és PlGF-csapdaként mûködik.
Keringõ jelfogóként kötik a VEGF-et, megakadályozva, hogy azok a valódi
jelfogóhoz kapcsolódva serkentsék az érképzõdést.

Trebananib
(iv. kezelés)

angioprotein-1, angioprotein-2
(ANG1, 2)

ANG1,2-t kötõ Fc-peptid (peptibody), gátolja az ANG-nek a TIE2 jelfogó-
hoz kötõdését, ezáltal az érképzõdést.

Cediranib
(tabletta)

VEGFR1–3 tirozin-kináz-gátló

ATP-vel versengve kapcsolódik tirozin-kinázhoz, megakadályozva az ATP
kötõdését (az enzim mûködését).

Pazopanib
(tabletta)

VEGFR1–3, cKIT, PDGFR több célpontú, kis molekulatömegû jelfogói tirozin-kináz-gátló

Nintedanib
(tabletta)

VEGFR, FGFR, PDGFR több célpontú, kis molekulatömegû jelfogói tirozin-kináz-gátló

FGFR: fibroblast growth factor receptor, PDGFR platelet-derived growth factor receptor, VEGF: vascular endothelial growth factor,
VEGFR: vascular endothelial growth factor receptor



négy, nagy harmadik szakasz vizsgálat eredménye alapján
mérhetjük fel:

Az elsõ két, a GOG-218 és ICON-7 vizsgálatban egyrészt a szok-
ványos carboplatin–paclitaxel kezelést egészítették ki bevacizu-
mabbal, másrészt egyedül bevacizumabot adtak fenntartó keze-
lésként, vizsgálva, hogy növeli-e a túlélést.

" A GOG-218 véletlenbeválasztásos vizsgálat háromkarú volt:
1. szokványos carboplatin–paclitaxel, 2. szokványos carbo-
platin–paclitaxel + bevacizumab, 3 bevacizumab (15 mg/ttkg)
12 hónapig. A bevacizumab meghosszabbította a daganatmen-
tes túlélést (PFS, progression free survival), az általános túl-
élésben azonban nem volt meghatározó különbség (2).

" Az ICON-7 vizsgálatban a szabványos kemoterápiás kezelés
túlélési eredményeit hasonlították össze a paclitaxel–car-
boplatin + bevacizumab kezeléssel. A bevacizumabot 7,5
mg/ttkg mennyiségben adták 12 hónapig. A vizsgálat elsõdle-
ges végpontja a PFS, a másodlagos a válaszadási arány, a biz-
tonságosság, a teljes túlélés és az életminõség meghatározása
volt. A bevacizumab meghatározóan növelte a PFS-t. Az al-
csoportok elemzése szerint a paclitaxel–carboplatin–bevaci-
zumab kezelés a nagy kockázatú betegeknél (nem eltávolítha-
tó daganat, 1 cm-nél nagyobb maradékdaganat, FIGO IV stá-
dium) hosszabbítja meg a PFS-t (16 és 10,5 hónap), és a teljes
túlélést is (39,3 és 34,5 hónap) (3). Bélátfúródást nem észlel-
tek; a bevacizumab a gyakoribb a vérnyomás-emelkedések
kivételével, nem fokozta a mellékhatásokat.

Ezek alapján az EMA engedélyezte a paclitaxel–carbo-
platin–bevacizumab kezelést a petefészekrákos betegek elsõd-
leges kezelésére.

A másik két nagy vizsgálatban a kiújult petefészekrákos betegek
bevacizumabbal végzett kezelésének hatékonyságát elemezték.

" Az OCEANS sokközpontú, véletlenbeválasztásos, III. szaka-
szú, álgyógyszeres, kettõs vakvizsgálatban platinaérzékeny
kiújult daganatos betegeket háromféleképpen kezeltek: egyik
csoportban álgyógyszert, a másikban gemcitabin–carbopla-
tint, a harmadikban bevacizumabot adtak, amíg a daganat nem
kezdet növekedni. A bevacizumabkaron a PFS-értéke na-
gyobb volt, mint az álgyógyszercsoportban (12,4 és 8,4 hó-
nap). A bevacizumabbal kezelteknél a daganat mérhetõ
visszafejlõdési aránya (objective response rate) (78,5 és
57,4%) és idõtartama (10,4 és 7,4 hónap) is nagyobb volt.
A teljes túlélésben azonban nem volt érdemi különbség (33,6
és 32,9 hónap) (4).

" Az AURELIA III. szakasz vizsgálatba platinaérzéketlen ki-
újult petefészekrákos betegeket vontak be. Liposzómás doxo-
rubicin–paclitaxel vagy topotekánkezelés mellett alkalmaztak
bevacizumabot (10 mg/ttkg 2 hetente vagy 15 mg/ttkg 3 heten-
te) a daganat növekedéséig vagy az elviselhetetlen mellékha-
tásig, avagy ha a beteg visszavonta a beleegyezését. A bevaci-
zumab hozzáadásával három hónappal meghosszabbodott a
PFS, és érdemben nagyobb volt a válaszarány (11,8 és 27,3%),
az általános túlélést azonban nem hosszabbította meg számot-
tevõen (5, 6).

Tirozin-kináz-gátlók (TKI-k [tyrosine kinase inhibitors]). Az
érképzésben részt vevõ legtöbb molekula tirozin-kináz (példá-
ul VEGFR, PDGFR). A tirozin-kináz gátlása az érképzõdés
akadályozásának hatékony formája, különösen azoknál a bete-
geknél, akiknél bevacizumab hatástalanná vált.

A pazopanib (Votrient) szájon át alkalmazható, sok támadás-
pontú tirozin-kináz-gátló (TKI), amely gátolja a VEGFR1–3-t,
a PDGFRa-b-t és az õssejtfaktor-jelfogót (cKIT).

" Egy második szakaszú nyílt vizsgálatban az egyedüli pazo-
panibkezelés hatását vizsgálták olyan kis daganattömegû ki-
újult petefészekrákban szenvedõ betegeknél, akiknél a
CA125-értékek emelkedtek, és az elsõdleges rákjuk platina-
érzékeny volt (7). A pazopanibot (800 mg naponta egyszer) a
daganat növekedéséig vagy a súlyos mellékhatásig adták. A
daganat változását képalkotó vizsgálattál állapították meg; a
válaszarány18% volt (8).

" Az OVAR-16 harmadik szakaszú, véletlenbeválasztásos vizs-
gálatba olyan FIGO II–IV. stádiumú petefészekrákos betege-
ket vontak be, akik megmûtöttek és legalább öt platina–taxol
kezelést kaptak. Fenntartó kezelésként pazopanibot (800 mg
naponta) vagy álgyógyszert adtak legfeljebb 24 hónapig.
A pazopanib, összevetve az álgyógyszerrel, meghosszabbítot-
ta a PFS-t (17,9 és 12,3 hónap), de az általános túlélést nem
(9).

" A MITO-11 vizsgálatban azt figyelték meg, hogy a platina-
érzéketlen, illetõleg platina-ellenálló petefészekrákos bete-
geknél a paclitaxel–pazopanib kezelés érdemben növelte a
PFS-t (10).

A nintedanib (Ofev) hármas tirozin-kináz-gátló: az FGFR-t, a
PDGFR-t és a VEGFR-t akadályozza; az erek növekedését és
formálódását gátolja. Magyarországon az ismeretlen eredetû
tüdõ-kötõszövetesedés kezelésére engedélyezett készítmény.
A nintedanib – ellentétben más érképzésgátlókkal – nem kés-
lelteti a sebgyógyulást. Az agy-, szív- és érzavarok viszont
gyakoribbak, ezért az agy-, szív- és érbetegségben szenvedõk-
nek óvatosan kell adni.

" Az AGO-OVAR-12 vizsgálatban a carboplatin–paclitaxellel
kezelt petefészekrákos betegek fenntartó kezelésére adtak
nintedanibot. Hatására jelentõsen meghosszabbodott PFS
(27,1 és 20,8 hónap), különösen – ellentétben a bevacizu-
mabbal – a kicsiny maradékdaganatos betegeknél. A bevaci-
zumab ezeknél a betegeknél nem hatékony. A nintedanib az
életminõséget érdemben nem rontotta, csak a gyomor–bél
rendszeri mellékhatások jelentkeztek gyakrabban (11).

A cediranib a VEGFR hatékony gátlója.

" Az ICIN-6 vizsgálatban kiújult platinaérzékeny petefészek-
rákban szenvedõ betegeknek adtak cediranib fenntartó keze-
lést a platinaalapú kemoterápiát követõen. A PFS-t a
bevacizumabhoz (GOG-0213 és OCEANS vizsgálat) hason-
lóan növelte, de a mellékhatások súlyosabbak voltak (12).

Összegzés. Az érújdonképzõdést gátló ellenanyagok és a tiro-
zin-kináz-gátlók alkalmazásával a platinaérzékeny és a pla-
tinaérzéketlen/-ellenálló petefészekrákos nõknél meghosszab-
bítható a daganatmentes túlélés, az általános azonban nem, és
jelentõs mellékhatásokkal is számolni kell.

! DNS-HIBA JAVÍTÁSÁT GÁTLÓ GYÓGYSZEREK
Ezek a gyógyszerek az egyik DNS-helyreállítási útvonalon hi-
bás ráksejtekben gátolnak másik javítási lehetõséget, elõidéz-
ve sejthalált (cancerspecific synthetic lethality), vagyis a
DNS-javításhiányos sejteket célozzák meg. Legismertebb cso-
portjuk a PARP-gátlók, de más sejtszakaszt befolyásoló szerek
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is idesorolhatók (13, 14). Ezek kis molekulák: a nikotinamid
csoportjuk a PARP fehérjék NAD+ kötõhelyéhez kapcsolódik,
gátolva a PARP tevékenységét.

PARP-gátlók (poly[ADP-ribose] polymerase inhibitors)

Az emberi sejtekbõl idáig 18 féle PARP-ot azonosítottak, legjob-
ban a PARP1 és PARP2 fehérjét ismerjük. Mindegyiknek van:

" Kovászgomolya* (catalytic domain), amelyik NAD+ (nikotin-
amid-adenin dinukleotid) segítségével ADP-ribózokat kap-
csol a célfehérje glutamát, lizin vagy aszpartát aminosavaihoz,
létrehozva egyenes vagy elágazódó ADP-ribóz-láncot. Ezt a
folyamatot nevezik PARylationnak (PARiláció).

" DNS-kötõ mintázata, amellyel – sejtmagi jelzés szerint – kap-
csolódik a DNS-hez.

" A saját szerkezetet átalakító gomoly (self-PARylation
domain) (13).

A PARP fehérjék érzékelik a DNS károsodását (egyszálú DNS-
törés, kétszálú DNS-törés, DNS-keresztkapcsolódás, a felcsava-
rodás kialakulása, a kettõzõdési villa elakadása), fellazítják a
kromatint az alaphisztonok PARilaciójával, és kapcsolódnak a
szabaddá váló DNS-hez. A DNS-hez kötõdve szerkezetük átala-
kul (autoPARiláció), aminek következtében a végrehajtó egysé-
gük tevékenysége ötszázszorosára fokozódva PARilálja a célfe-
hérjéket. A PARiláció lényegében a célfehérjék átmeneti (RNS-
képzõdést követõ) módosítása, amelyet az ADP-ribóz lebontását
végezõ PAR-glükohidroláz állít vissza. A PARilációnak fontos
szerepe van a DNS javításában, mivel minden nagyobb DNS-ja-
vító folyamatot meghatározó fehérjéje tartalmaz PAR-kötõ min-
tázatot (13).

A PARP-gátlók akadályozzák a PARP enzimek tevékenyégét,
gátolva a PARilációs jelátvitelt, valamint a PARP sajátszerke-
zeti átalakítását, az autoPARilációt, aminek következtében a
DNS-hez kapcsolódott, mintegy lebénított PARP, csapdába
esik (PARP-trapping). Ez megakadályozza a DNS kijavítását,
elzárja a DNS-kettõzõdési villát, amely összeesik, és kétszálú
DNS-töréshez vezet.

A PARP fehérjék szerepét és hatásmódját élénken kutatják.
A PARP-gátlók fejlesztése még jóval azelõtt kezdõdött, hogy
ezeket jól ismerték volna. Elõször az egyik DNS-javító folyamat-
ban (hasonmás átrendezõdés*, homologous recombination) hibás
daganatos betegek kezelésére alkalmazták, az összeadódó sejtha-
lál* (synthetic lethality) elmélete alapján.

Az összeadódó sejthalál azt jelenti, hogy két gén, illetõleg a gén
által kódolt fehérje együttes hiánya sejthalálhoz vezet, míg ha
csak az egyik vagy másik gén mûködése hibás, a sejt nem pusztul
el. A fehérjék hiányos mûködésnek számos oka lehet: génhiba,
epigenetikai eltérések, a fehérje tevékenységét gátló szerek stb.

A BRCA1 és BRCA2 gén két – egymással rokonságban nem
álló – különbözõ fehérjét kódol; ezeknek lényeges szerepük
van a DNS-hiba kijavításában. Hiányos mûködésük daganat-
képzõdéshez vezet. A BRCA-hiányos daganatok érzékenyek a
PARP-gátló kezelésre.

Megjegyzés. A BRCA1 és BRCA2 hibáinak vizsgálatát a Myriad
cég szabadalmi oltalom (US5747282 és US5837492) alá helyezte
az Egyesült Államokban, ezért csak õk végezték a BRCA gének
vizsgálatát, de eredményeiket nem osztották meg a tudományos
közösséggel. Ez vezetett a híres, több évig elhúzódott perhez
(Association for Molecular Pathology versus Myriad Genetics).

Végül 2013-ban az USA legfelsõbb bírósága azt a messzemenõ
következményekkel járó döntést hozta, hogy a genetikai ismere-
tek szabadalmaztatása nem lehetséges, mert az nem fejlesztés, hi-
szen a természet hozta létre (15).

A magasfokú savós petefészekrákok 8–13%-ban fordul elõ
örökletes (csirasejtes) és ~18%-ban nem örökletes BRCA-hiba
(16). Ezekben, valamint a magasfokú méhhámszerû* (endo-
metroid) petefészekrákoknál a BRCA-vizsgálat szokványos
kell, hogy legyen. Ha a hasonmás átrendezõdés* hibája kimu-
tatható, a PARP-gátló kezeléstõl jó eredmények várhatók.

" Olaparib. 2014-ben hagyta jóvá az FDA a csírasejtes
BRCA-hibás petefészekrákok önálló kezelésére, három
vagy több különbözõ kemoterápiát követõen. Negyedik
kezelésként a válaszarány 34%, a PFS 6,7 hónap volt
(17).

" Rucaparib. 2016-ban fogadta be az FDA az örökletes és
nem örökletes BRCA-hibás petefészekrákban szenve-
dõk harmadik vonalbeli egykészítményes kezeléseként.
Platinaérzékeny betegségben a válaszarány 66%, plati-
naérzéketlen daganatoknál 25% volt, a platinaellenálló
esetekben azonban hatástalan volt (18, 19).

" Niraparib. 2017-ben engedélyezte az FDA a platina-
érzékeny, magasfokú savós vagy méhhámszerû petefé-
szekrákok fenntartó kezelésére, függetlenül a BRCA ál-
lapotától (20).

Jelenleg több mint 100 klinikai vizsgálat van folyamatban,
amelyekben elemzik a PARP-gátlók hatását különbözõ daga-
natokban.

Vannak olyan BRCA-pozitív betegek, akiknél a PARP-gátlók
nem hatnak, de a PARP-gátlóra érzékeny betegeknél is elke-
rülhetetlenül kialakul a PARP-gátlókkal szembeni ellenállás
(21). Ennek leginkább két oka lehet:

" A hasonmás átrendezõdési hiba helyreállítása. Ez lehet a leg-
gyakoribb ok. A csírasejtes BRCA-hiba okozta hasonmás át-
rendezõdési zavart a daganatban kialakult újabb BRCA-hiba
képes kijavítani, aminek következtében a sejt ellenállóvá válik
a PARP-gátlóval szemben.

" A kettõzõdési villa rögzítése – ennek hátterében miRNS által
irányított folyamat áll.

Miután a daganatokban a PARP-gátló kezelésnél elkerülhetet-
len a kezeléssel szembeni érzéketlenség kialakulása, észszerû
együtt adni más gyógyszerekkel, mint antimetablitok (fluor-
uracil), nukleozidanalógok (gemcitabin), mikrotubulus-gátlók
(paclitaxel), immunellenõrzõ pontot gátlók. Ezek ugyan nem
fokozzák a PARP-gátlók hatását, de más támadásponton hatva
azokat kiegészítik (13).

BRCA-pozitív betegeknél a PARP-gátlók a kemoterápia (és a
sugárkezelés) érzékenyítésre is használhatók (21).

Vizsgálatok folynak a PARP-gátlók és a HSP90 (heat shock
protein 90) gátlóinak (onalespib) együttes adásával is (22).
A HSP90 a BRCA1 dajkafehérjéje: a szerkezetét rögzíti.
A HSP90 hiánya a BRCA1 elégtelen mûködéséhez vezet
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(BRCAness [BRCAság*]). Az elõvizsgálatok azt mutatták,
hogy az érképzésgátló kezelés az oxigénhiány révén a BRCA1
elégtelen mûködéséhez vezetve BRCAságot eredményezhet,
ezért az érképzésgátló és a PARP-gátló együttes kezelés egy-
más hatékonyságát is fokozhatja. Folyamatban vannak 1., 2. és
3. szakasz vizsgálatok a niraparib–bevacizumab, olaparib–ce-
diranib stb. kezelésekkel is.

PARP-gátlók mérséklik a daganatsejteken a PDL1 kifejezõdé-
sét, elõsegítve az immunsejtek daganatokba vándorlását (24).
Ezt vizsgálják a niraparib–pembrolizumab, olaparib–durva-
lumab, niraparib–atezolizumab együttesek adásával.

! IMMUNKEZELESEK
A daganatot jellemzõ 10 tulajdonságból az egyik, hogy a daga-
nat képes elbújni az immunrendszer elõl (25). Az immunrend-
szer feladata, hogy a szervezet szerkezeti és mûködési egysé-
gét megõrizve a káros képzõdményeket eltávolítsa. A dagana-
tok, bár a szervezet saját sejtjeibõl indulnak ki, immungénné
válhatnak. Ennek egyik oka a daganatok másik fõ tulajdonsá-
ga, a genetikai bizonytalanság, amely génhibák halmozódásá-
hoz vezet. A hibák a daganatsejt fehérjéinek szerkezeti torzu-
lását létrehozva immunválaszt válthatnak ki. A daganat azon-
ban számos módon megakadályozhatja a szervezet daganatel-
lenes immunválaszát.

Az egyik a végrehajtó T-sejtek tevékennyé válásának akadá-
lyozása a nyirokcsomókban, valamint a daganatban a T-sejtek
daganatsejteket pusztító tevékenységének a leállítása a
CTLA4–B7, és a PD1–PDL1 és PDL2 közös jelvitelen keresz-
tül. Jelenleg a klinikai gyakorlatban már alkalmazzuk az im-
munellenõrzõ pontra ható ellenanyagokat más kiindulású da-
ganatok, például melanoma, nem kissejtes tüdõrák, veserák
esetében.

A T-sejtek a felszínükön megjelenítik a PD1 jelfogót, ehhez
kötõdik a daganatsejtek felszínén jelenlévõ PDL1 fehérje, és
gátolja a T-sejtek daganatpusztító hatását. Míg a petefészek-
rákban a daganatbeszûrõ T-sejtek (TIL) jelenléte jobb kórlefo-
lyásra utal, addig a fokozott PDL1 kifejezõdés a daganatsejte-
ken immungátolt mikrokörnyezetet, rosszabb kórjóslatot je-
lent. Mindezek alapján számos klinikai vizsgálat folyik petefé-
szekrákos betegeknél az immunellenõrzõ pontot gátlók (im-
mun checkpoint inhibitorok = ICI) hatásosságának vizsgálatá-
ra (25).

" Nivolumab (PD1-ellenanyag). Második szakasz vizsgá-
latban nézték a hatékonyságát a platinaérzéketlen pete-
fészekrákos betegeknél. A legjobb teljes válasz 15%-os
volt, két beteg daganata teljesen visszafejlõdött. A daga-
nat megkisebbedését a betegek 45%-ában észlelték, az
átlagos PFS 3,5 hónap volt. A betegek 30–40%-nál je-
lentkeztek 3–4. fokú mellékhatások (26).
" Avelumab (PDL1-ellenanyag). Elsõ szakasz vizsgálat-

ban adták 75 kiújult vagy platinaérzéketlen daganatos
betegnek. Közülük 23 beteg volt két hónapnál tovább
követhetõ: 17,4%-nál részleges választ, 47,8%-nál vál-

tozatlan betegséget írtak le. Az átlagos PFS 11,9 hét volt
(27).

" Pembrolizumab (PDL1-ellenanyag). Elsõ szakasz vizs-
gálatban adták 26, más kezelésekre nem válaszolt kiújult
petefészekrákos betegnek. Egynél a daganat teljesen
visszafejlõdött, kettõnél részlegesen, 6 esetben pedig
változatlan maradt a betegség. A válaszarány 11,5% volt
(14).

" A pembrolizumab és niraparib együttest 60 platina-
érzéketlen betegben vizsgálták. A válaszarány 45% volt
a BRCA-hibás daganatoknál, és 25% platinaérzétlenség
esetében (14).

Vizsgálatok folynak a megelõzõ és kezelési daganatellenes ol-
tások alkalmazásával is, továbbá adaptív T-sejt-kezeléssel
(CAR-T); ezek a napi klinikai gyakorlattól még messze állnak,
eredmények a jövõben várhatóak (28).

! ÖSSZEFOGLALÁS
A petefészekrákok kezelése ma is a daganatgyógyászok egyik
legnehezebb feladata, bár az utóbbi évtizedben jelentõsen ja-
vultak a kezelési lehetõségek. Az elmúlt években az érképzõ-
dést gátló bevacizumab és a PARP-gátló kezelések a
szokványos ellátás részévé váltak.

A BRCA gének vizsgálatának szabadalmaztathatóságakor fel-
vetõdtek olyan jogi, erkölcsi kérdések is, amelyek az egész or-
vostudományra hatással vannak.

Várhatóan az immunkezelés, elsõsorban a PD1- és a PDL1-
gátló szerek hoznak a közeljövõben új lehetõségeket.

A molekulárisan igen összetett petefészekráknak remélhetõen
több támadáspontját ismerhetjük meg az új nemzedékes bázis-
vizsgálókkal és az új molekuláris biológiai módszerekkel, va-
lamint a kezelések hatékonyságát mutató kórjóslati jelzõk
megismerésével.

A kiújuló petefészekrák ma még nem gyógyítható, de a bete-
gek élete sok évvel meghosszabbítható. Lényeges a betegek
testi-lelki helyreállításának, társadalomlélektani beilleszkedé-
sének a támogatása, különösen a fiatal nõknél, akik a betegsé-
gük miatt gyakran család és gyermek nélkül maradnak, és oly-
kor a továbbtanulásuk is félbeszakad. Jól látható, milyen
összetett, nemcsak orvosi, hanem társadalmi feladat is az ilyen
betegek kezelése, és társadalmi szerepük megõrzése.
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