
TIZACTANIENT DEL CANCER

pet Or . A. PUJOL I BRULL, de Barcelona

['it estudi critic de tot quan slut fet fins avui respeete (let

tractantent del citncer serfa tasca iniitil i 1larga; la coinplexitat

del testa, que sogurament peed per excesivament generic, puig

dit traetament del cancer significa no sills In terapeutica dels

epitelionies, sing tambe de tots els tumors maiignes de qualse-

vulga origeu i ocalItzaeio, permet solzament un estudi global

del mateix per a fixar I'estat actual de la giiestio, i mes que tot

esbrinar el valor positiu que poden tenir les coves orientations

do tan complicat problema. Per to tart, en el desenrotllantent

de In nova poneneia Itaig de tractar prineipalment del Ciancer

elpiteliu', donant preferencia quasi exclusiva a determinades !o-

calitzaeions i deixant de banda totesaquelles que, per inasequi-

bles, touen actualment un interos torapeutic secundari.

Per atenir-tne a les conditions d'extensio tixades per a los

ponencies, haig do condensar el men treball esquentatitzant-lo

de manera quo to esencial quedi do relleu, escapsant digresions

d'altissim interes cientific que per sales soles podrien ontplir-so

tot el tonto de la tasca del Congres. Lo essential on aquesta po-

nencia es demostrar: Ler Quell cancer priniariantent es una ma-

malaltia local; 2.6n durantla seva etapa local, el cancerassequible

os curable; i I.er la terapeutica eficient del cancer curable des-

causa prineipalment on tres punts: intervenciu quirurgiea; elec-

trocoagulacio i raix X radium. Per lo tart, estudiant solzament

aquests elements terapeutics, hauria complert la meva coman-

da, perO queden unit pila d'altres factors que, inalgrat ser d'efi-

ciencia molt mes relativa, tenen importancia Ines que suficient
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per a que uo so'ls pugui deixar de banda. Alxis, flones, despres
de les considoraci6ns d'ordre general pertinents, fare el desen-
rotllo del meu treball per l'ordre segient: profilaxia i Iluita
social contra of cancer; tractament sintomatic i paliatiu ; agents
quinlics, modificadors i caustics; opoterapia; serums i vacunes;
fulguraci6 i electrocoagulaci6; raix X i radium. Cirurgia del
cancer. Conclusions.

El cancer epitelial, com tambe el conjuntiu vascular, es on

son comencanlent una malaltia o proces morb6s local; aixo es

una cosa demostrada per I'histologia, sobre tot en els epitelio-

mes per la topografia especial dels epitelis; esta dentostrat tam-

be per la Ciencia, dones, si el cancer es do vegades curable qui-

r6rgicament, extirpant la lesi6, no 's obtindria la curaciti si's

tractes d'un proces general; si extirpem un gorme sililitic o res-

sequem un Os necrosat per l'acci6 del treponema de 5chaudin,

el malalt, encara que's curi de la lesi6 local, queda tan sifilitic

cant abatis, i In seva malaltia no's pot rasoldre mes que amb

tractament general. Tal volta 's podra objectar qu'un cancer6s

operat pot curar-se aparentment i encare que passi m6lts anys

sense recidiva pot contiuuar sent cancor6s latent amb cel•lules

parasiicaries adormides, i que per lo tart lo quo's logra es sols

una curaciti local antb persisteucia del proces general; encare

qu'aixd pugg ui ser veritat, trobarem mes endovant que'n materia

de curabilitat el cancer to totes menes do gradaci6ns: curaciti

completa, curaciti relativa i transitoria i absolutament incura-

ble. Aquestes gradaci6ns depenen de l'exteusiO del proces neo-

plasic i del gran de malignitat del mateix; per 1'histologia conei-

xem res mes que I'etiqueta del tumor examinat mes sabenl poca

cosa del grau do virulencia que tenon les ccl•lules anarquitzades;

clar esta que tenim medis relatius per a deduir l'estat d'activitat

o do quietismo d'una neoplasia, corn es per exemple la soya ri-

quosa en glucogun qu'esta goneralment on rah6 directa de la

nutrici6 i activitat cellular ; sempre que'n un examen histologic

comprobem laglucogenesi acompanyada d'un Hombre luxuriant

de citodii'resi mitosica o amitosica, podrem afirmar seas erro

possible quo's tracta d'una neoplasia on plena evoluei6; servint

tambe aquestes dades per a perseguir la topografia local. podent

per inducci6 presumir l'oxtensio regional del proces i les pro-

babilitats mes o menys efectives do generalitzaci6 metastasica,

encare no dospistada pets sintomes clinics; i al contrari, qitan la

tli^ i>iu ciI Iular rlirccta o indirocta -igili itiu. reta i la ^^luc^^^i nc,i
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acrosant, lianrem de presuniir un estat de quietisme de la neo-
plasia maligna, objecte do l'ovaquacio, i per to mateix la deduc-
cio pron6stica sera mes favorable.

He dit abans que'l cancer coin a malaltia local pot ser cura-
ble en determinades coudicions, i qu'aix6 demostra que no es
unit malaltia general; lo que no es curable per ara es 1'estat pro-
cancoros, o dit on altres termes, qu'un individuu tingui aptitut
congenita cancel'osa, dunes irnitant a Peters que deia •no's neix
tuborculos sinb tuberculitzable,, podom dir: no's neix canceros
sinb canceritzable; ja parlare mes endevant sobre aquest extrem.

El cancer en son comencament es unicentric, una cel•lula
o un grupu cellular, pert les seves conexions do veinatge amb
les cel•Iules do in seva clase, i per proliferacio invadeix els tei-
xits veins absorvint-los, i invadint altres organs, sense intia-
mar-los; s'indepoudentisa deixant els sous atributs flsiologics
per a convertir-seen eel•lula parasita, arribant a transformar-seen
un organisme animal complet; to inateix que'ls parasits, se ser-
voix del sistoma vascular i linfatic per a emigrar a distancia do
sou punt d'origen; tambe sense els parasits, [a cellula cancerosa
pot ser aislada i cultivada fora del organisme productor, ser
inoculada a un altre animal do la niateixa especie. Aquestes es-
pecials aptituts de In ci"l•lula cancerosa no sabom encare avui
d'aon son originades: les dades d'etiologia, coin per exemple la
rolacio entre'Is tranmatismes i el cancer no ho expliquen pas;
irritations epitelials sostingudes no tenen consegiiencia, i un
petit dona floc a una formacio neoplasica maligna.

Les teorios cellulars i les parasitaries es disputen 1'explica-
ci6 do 1'histogenesi (leis tumors; fin avui no s'ha trobat cap pa-
rasit que pugui reputar-se coin autentic responsable, i molts
Wells son falsos parasits; teories cellulars n'tii ha per tots els
gustos, i totes ellos son equilibris ima,inatius glue donen mes o

rational oxplicacio del problcnia que tractem de resol-
dror. Indus jo, partidari dots cel-luiistes, tint un de
teoria personal basada en l'influencia de Ia formacio embriona-
ria del mesenquim corn a origen de les ueoplasies. TainbO he fet
experiments comprobants de la teoria do Ribbort (experiments
do Fisher), i donada l'importancia del problcnia, enunciare ra-
pidarnent les principals teories cellulars (Thomas, -Le Can-
cer., Paris, 1910).

Vlrchow afirma que tots els tumors procedeixen d'una sola
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clase do teixit; is cMllula conjuutiva, que reprenent l'estat eni-

brionari es transforma on epitelioma, sarcoma, condroma. etz.

Cohnheinc crou qu'al diferenciar-se los fulles

ques per hiperproduccio cellular, algunes cel•lules embriona-

ries sobreres queden incloses en els teixits organics, donant mes

tard, en l'organisme ja deseurrotllat, origen a ]a formaciu neo-

plasica.
Crilzimmn sustenta una teoria parlenogenetica: de dos bvuls

bessons, un es fe^,oudat, i I'altre, no sofrint aquest darrer solza-

ment la indiferenciada, i tluedant tot

seguit inclos en I'ombrio ja format per donar n:es tard origon a

la proliferacio neoplasica. Per aixu diu Critztman que'l cancer 6s

germa del que'l porta.

Cornil i Ranvier: retorn de qualsevol cel•lula o teixit al estat

embrionari.

Bard defensa l'espicifitat cellular (antitesi do la teoria do

Virchow).
Uevobe: tooria de l'anargnia cellular que's convorteix en

parasit del per haber-se sobstret a l'influencia i di-

reccio del sistoma nervios.

Orth: tooria del nit grupu de cel-lules epito-

lials s'extravfa en el sI d'un altre toixit aon queda en estat latent,

fins qu'un estimul, traumatismo o irritacio dona be

a la proliferacio do les cel•lules extraviades,aparoixent el ean,er.

Viyourou.r: admet Is discrasia caneerosa.

Legrand: maraca de en les renovations histolo-

giques, o sigui un problema do demografia cellular d'un teixit

determinat ueixen moltes roes cel•lules que no's

/lertzler. Teoria de is ruptura del equilibri quintic entre'I

teixit conjuntiu (acid) i el teixit epitelial (basic), is manta do re-

ciprocitat fa que l'opiteli pugui iuvadir al teixit conjuntiu o vi-

ceversa (epitelioma-sarcoma).
Fabre-i)oncergue: teoria de Is desorientacio cellular que fo-

namenta en la proba experimental de I'accio citotropica dels

agents fisics, sobre tot electricitat, raix X, radium.

Ribbert. Infiltracio ernbrionaria primitiva del teixit conjun-

tiu i proliferacio consecutiva dels epitelis. Ribbert fa dependir

1'histogenesi del cancer d'un estat especial dels epitelis, que'n

carts cassos tendoixen a la proliferacio independent, sempre

que'l toixit conjuntiu no hi oposi una accio de ban era coat entiva;

aixis passa quan aquest, per una especial disposicio inflama-



Segdn Congr6s dels Metges de Llengua Catalana 395

toria eircunscrita, no suls deixa de contenir en son 116c la cel-

lula epitelial, sing que la so'icita per a quo s'anarquitzi, prolife-

rant en element parasitari. Fisher to una serie d'experiments

comprobats per Fioreto (Anals do Biologia italians, 1910) en els

quo per medi d'injeccions d'Escarlat-Rot i Sudan III ha provo-

cat la formacio de pseudo-eancers; infiltracio embrionaria con-

juntivaseguida de proliferations epitolials simulant 1'epitelioma;

m6s aquesta proliforacio, encara quo Fisher afirmi lo contrari

on experiments ulteriors, i aixo jo ho tine comprobat, s'atura al

desapareixor l'inflamacio del teixit conjuntiu i les cel•lules epi-

telials no formades regresen a la normalitat. Dels dos factors

Iu'integren aparentment al cirncer, inlribieio conjuntiva i proli-

feracib epitelial independent, jo penso quo to mes importancia

e1 primer que'l segon; les cel•lules epitelials necessiten per a

for-se neoplasiques modificar-se abans d'un modo especial, mes

per molt que's moilifiquin, i aixo la clfnica ho demostra a cada

pas, el cancer no's desenrotlla, si no conta amb una receptivitat

especial del teixit conjuntiu. D'aqui ve que jo cregui en I'estat

precaneoroseongenit quo podria dependird'alteracions quimico-

t txiques ocorregudes al formar-se el mesenquirn blastodermie

principalment a expenses do la fulla mesodermica; d'una proli-

feraoio eel•lular de la fulla visceral del mesoderm denominada

sclerotoena, 3s desprenen cel•lules que s'espandeixen entre In

paret interna del segment primordial, la corda dorsal i of canal

ntedular; aquestes cel•lules separades per una substancia fona-

mental ereixen extraordinaria ment en nombre, formant lo quo

Ilertwig denomina el mesenquim. a quina formacio la somato-

pleura, la esplagno-pleura i la placa cutania de Rabl tambe hi con-

tribueixen. bites cel•lules dotades de grans moviments amiboi-

deus i de prellongacions protoplasmittiques, s'insinuen per tots

els interstices del ernbrio, donant lloe a la formacio del teixit

conjuntiu; una alteracio quimio-taxica positiva o negativa de

dites eel•lules pot donar 116c a una tara organica latent qua, al

trobar-se mes tard en conditions a propusit (traumatismes, esti-

muls irritants sostinguts) sigui capaq de revelar-se en forma

d'hiperplasia (tumors conjuntius) o en forma d'inlribicio (tumors

opitolials,. De manera que segons la meva opinio l'histogenesi

del cancer s'ha de basar en una aiteracid congenila del teixit con-

juntiu que fa de' individuu que la porta un subjecle canceritzable.

Les teories parasitaries son taut numeroses quo sera llarg

sins 1'enumerar-les; microbis, sporozoacis, llovats, etz., han
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sigut extensament posats a contribucio per a resoldre el pro-

blema del curter, mes fins ara tots han fracassat , inclus el cele-

bre n i icrococns neoformans de Doyen , matgrat I'aval quo va do-

nar-li Metchnikoff.

Fins aqui les consideracions d'ordro general per a entrar

on el estudi del Tractaineni del c41ncer. Donados les idees qu'he

sustentat en quart a histogenosi , el cancer © s on alguna de sos

fiwmes curable,no coin a malaltia sine coin a episodi . Els estudis

d'inmunitat fets fins avui on animals per empelts do tumors o

per injeecio de substancies organiques preparades ( inmunitat

citolitica ) no son aplicables a I'home . per to que , si alguna vegada

curom un canceros , desapareix I'episodi local, perm no deixa in-

mnnitat, quedant igualment canceritzable.

Profilaxia.-Poca cosa's pot dir en ferm de prolilaxia ,

doves els fonaments etiolF)gies i patogenics ens manquen i gran

part de to que sobre dit punt edifiquom ha d'estar basat en con-

jetures i estadistiques que semblen fetes a posta per a tots els

gustos.
Es afirmat per melts que ' l cancer augmenta do fregiiencia

on proporcions alarmants . Si la xifra do mortalitat es mante

diu on Task dots Estats Units, dins do deu nays hi haura a New-

York mes inorts per cancer quo per tuborculosi , sifili i tifoi-

dea reunits».

De 1'estadistica do Bovis ( Sem. medical, 10 Septembre , 1(,11)2)

calculada per 100.000 habitants i per 20 anys, resulta realment

un augment considerable del numero de cancerosos.

1880 1888 1900

Anglaterra . . . . . . . . . . 51'1 G2'l 82'9

Londres . . . . . . . . 587 69'G 94

Austria . . . . . . . . . . . . . 37'O) 494 73'9

Escocia: Regne. . . . . . . . . . 491 G1 77

- 8 principals ciutats . . . . . 46 ' 5 62'8 88

Espanya-Madrid . . . . . . . . . 81018

Franca-Paris . . . . . . . . . . . 98'2 107'1 121

- Poblacions do mes de 6 .000 hat). `0

Holanda . . . . . . . . . . . . 50'1 69 951)

Irlanda . . . . . . . . . . . . . 34'3 43 58

Babiera . . . . . . . . . . . . 50'2 PH'S

Italia . . . . . . . . . . . . . 24'1 427 511)

Norruega . . . . . . . . . . . . 43 54 85
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1330 1 888 190

Prussia. . . . . . .. 26'1 40'9 57'3

Russia <Petrogrado" . . . . . . . . 116'1 84'G

Suecia . . . . . . . . . . . . . 80 1 11)0 2

SuIssa . . . . . . . . . . . . . 1444 1324

Estats Units, Baltimore . . . . . . . 45'1 60'8
Buffalo.. . . . . . 32 52

Washington . . . . . . 60 (34'4 70'3

7 principals ciutats. . . . 35'4 I;13'4

Estat do Massachusetts . . 52 60 60'(;

Conjunt dels E. U . . . . 66 29

Republica Argentina, Tucuman. . . . 10'6

Buenos Aires . . 91

L'estadfstica que acabo de copiar sonlbla tenir garantfes de
exactitut i d'ella 's despren an augment sense fluctuations de la
fregiiencia del cancer, ins com fa resaltar el mateix Bovis, baix
l'etiqueta <<Cancere, van incloses totes les localitzacions, resul-

tant d'altres estadfstiques fetes baix of punt do vista do lo-

calitzacio anatbmica quo'l cancer extern ha disminuit en gene-

ral i el visceral o intern ha augmentat enormement. Aquest

dato quo's ben cert, podria prov ar que la mortalitat per cancer mes
aviat dfsminueix, i que l'augment es aparent, debent-lo earregar

a que a mida del progr©s cientific nvanga la Clinica i's diagnos-

tiquon avui moltsmt'^s cancers viscerals qu'abans i no quo aquests

siguin mes qu'abans sing quo's coneixen millor.

Altro prohlema important del cancer es la gdestio del con-
tagi molt dificil do resoldrer encara quo l'estudi experimental
do la giiestio sembli decidir-se per l'afirmativa.

Malgrat tot, quan s'ha (lit respecte de contagi canceros on
1'home, i del estudi de les cases canceroses, sembla quo no's trac-
ti mes quo de fets de coincidencia i res concluient pot afir-
mar-se; jo no he vist mai cap cas de contagi presumible do tots
els que per les moves mans han passat. Dins del terreny expe-
rimental per lo qua's referoix at contagi en els animals, si W les
opinions no son del tot unanims, tenim fets que pod6n for creu-
rer que per certs animals el cancer es epidemic i contagios (Ex-

periments do Gaylord).

Rosvell Park en el II Congres International do Cirurgia de
Uruseles, en el seu rapport afirmaba,apoiat on datos clinics i ex-
porimentals,lanaturalosa especifica e infecciosa delcitncer i dient
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quo l'origen i I'evoIuci6 del cancer simulen el curs d'una nlaIaltia
infecciosa cronica i les cel•Iules canceroses so generalitzen a mo-
do d'un agent infecci6s. Per to tant, seg6ns dit autor, existeix
una profilaxia del cancer. Quan aquest esta ulcerat deu esser
objecte de mides higieniques severes. Aconsella la desinfecci6 de
tot to que toca i rodeja at cancer6s, la cremaci6 dell aposits i
materials de cura usats i una Ilimpiesa extremada de les mans
dels que cuiden cancerosos; aixis les cases on ban habitat o mort

algdns cancerosos han d'esser objecte d'una desinfecci6 acurada
i on comptes de I'inhumaci6, aconsella formatment la cronlaci6.
Aquesta manera de pensar del cirurgia ianki esta d'acord amb

les corrents actuals d'altres paisos, sobre tot d'Alemanya.
Comprobat que les irritaci6ns constants i sostingudes favo-

reixen l'aparici6 del cancer s'ha de fer un;I eampanya en tot

sentit; totes mena d'ulceraci6 cronica no neoplasica s'ha de trac-

tar convenientment per a evitar la transformaci6 maligna; una

ulceraci6 cronica es un cancer possible. Aixis les lesi6ns del coil

uteri tant frequents i tant mal cuidades, arreglades a temps, evi-
tarien m6lts cancers, que quan venen a nosaltres, s6n incura-
bles. Es precis for una campanya seria en forma de difusi6 do
aquests coneixements entre els metgos i en forma de cartilles
populars. Tanta importancia coin I'estudi del cancer6s, t© l'es_
tudi del pre-cancer6s. En el Congres de Valencia 's va nomenar

una Iliga contra el cancer que poca coca den haber fet. A tots

els paisos es fa Hies o menys. L'Institut Rubio a Madrit, es unit
benemerita instituci6 que s'lia preocupat de l'estudi del cancer.
Atli vaig veurer to molt que baix la direcci6 del Dr. Carrera, es
feia, encara que, amb condici6ns economicament migrades. De
l'Estat no'n podem esperar gran cosa, mOs aviat els organismes
regionals son els cridats a fer-ho, tota vogada que senten mes
les necesitats, i aixis a Casa nostra qui ha fet un lustitut d Estudis
Catalans pot for un Institut per la Lluita contra el cancer quo
dignament pugui alternar amb els d'altres paisos.

Traclament sintomrctic ipalialiu. -Encara que pugui sem-
blar passat de moda of parlar de tractament sintomatic i paliatiu
en aquesta ponencia ho crec altament interessant per a remarcar
un concepte que fins ara es tenia ja coin a resi'dt; es aquest el
problema de la morfina en els cancerosos. Mentre's help tingut

el concepte de que'l cancer6s inoperable era un condeninat
a mort irredimiblo i quasi sempre en mig de sofrimeiits ina-
guantables la eulanassia era pel malalt un (fret ingiiestionahle
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que nosaltres estavem autoritzats a for gradualment , morfinit-

zant-lo amb les dosis creixents que son estat requeri's. Mes avui

les coxes han cambiat ; amb els noun agents fisics de que dispo-

sem, les fronteres de in incurabilitat semblen haber reculat un

bon xis i's parla do cassos inoperablcs en els que s'ha obtingut

la curacio aparentment completa.

Donant aixo com a cert, i ja ' n parlarem mss endevant at

tractar dels efectes i resultats del radium , in nostra accio en-

front dels esmentats malalts ha d'esser diferent de lo que abans

era. En el Congres do Ginecologia de Valencia i en 1'Internacio-

nal de Londres do 1913, dent jo parlant de l'operacio de Wer-

theim; on el cancer de 1'uter, encara que 1'estadistica dongui una

mortalitat elevada . theim el doure d'operar totes les malaltes en

les que creiem poder for la excrecio de tota la neoplasia. Una

sola probabilitat contra cent de curar un cancer de matriu ens

autoritza, si no ens obliga a for la operacio de Wertheim.

Aquesta proposieio es aplicable per analogia a molts eassos ino-

perables , respects del radium ; un s6 l cas d ' aquests on el que la

radiumterapia Magi obtingut la curacio , ens obliga a mirar la in-

curabilitat del cancer baix un aspects diferent i a procedir amb

m©s parsimouia quo abans on la giiestio do la intensa morfinit-
zacio dell cancerosos.

Contra el sintonla-accident hemorragia on el cancer, tot
('arsenal terapeutic adequat pot posar-se en joc i no es del cas
entrar aqui en details. Pero cal remarcar un agent opoterapic
fins ara poe estudiat en el concepts antihemorragic ; aquest
agent es in pituitrina de valor indiscutible en les hemeptisis i
altres hemorr , lgies; a mi on les del cancer uteri m'ha donat
bons resultats ; el mecanisrne do la seva accio, encara avui poe
conegut , senlbla i'sser que dais dos lobuls de la glandula pitui-

taria, el posterior , antagonic del anterior, to una accio manifes-

ta sobre Ia coagulacio de la sang en el sentit d'acelerar-la.
Igualment en el cancer de tutor inoperable , amb el termo-cau-
teri i raspat anlb cullera de Volkmann, seguit d ' aplicacions do
carbur de saki recomenades per en Guinard, es poden comba-
tre les hemorragies que condueixen rapidament a l'anemia
mortal.

Vui parlar tambe del Blau do metile que vaig comenear

a ensajar fa anys buscant en ell una accio especifica contra la
cel•lula cancerosa ; sigui per haber - lo empleat en cassos dolents

o sigui per son escas valor terapeutic , no he vist cap resultat
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no ja curatiu, sino ni taut sots paliatiu, puig l'aceio anti -Ilemo-
rragica, anti-secretora i analgesica quo alguns li atribueixen, jo
no he pogut comprobar-la.

El tractament general no espocific dels cancerosos es prou
conegut, i no es 1'indolo d'aquesta ponencia a posta per a ex-
posar-lo.

Cainstics y tnodificadors diversos.- Opoterapia.- Es tin fet,

vulgarment conegut, la curacio do determinats epiteliomes cu-

tanis per medi de pegats wiraculosos que han fet la fama de cu-

mes o monys intrusos . L'intervencio cruenta mes ra-

tional i mes ben practicada pot anar seguida d ' una recidiva

brutal i rapidament executiva : en cambi en altre cas apparent-

ment do les matoixes conditions una malt intervencio sous bui-

datge linfo-ganglionar , o be l'aplicacio d'un qufmic corn

la pasta de Canquoin (clorur de zinc ) o a base d'acid arsenios

pttt lograr la curacio sense recidiva . Els malalts son re-

fractaris it l'operac;o i molts accepton de millor grat els medis

cruents , i quant aquests fracassen ningu en fa esment

pe.rquo no eren que una probatura ; en Iambi tota recidiva

post-oporatoria es sempre desfavorahlement comentada en

contra de Is cirurgia . La Ilista dels caustics, des de el tormo-

cauteri i galvano eauteri , seguint per tots els cilustics quf-

mies es interminable ; tots han sigut preeouitzats i tots Ilan po-

gut dollar bons resultats , mes solzament it condicio d'esser

ben manejats i d esser empleats on determinades formes do

clutter superficial (cancer dermatologic ). Entre tots arse-

nios es el que to mes bona fama, en ► pleant-so en formes i condi-

tions variades; la solucio do Czerny i Trunecek , i les eclebres

pastes de Manec i de Cosme son los mes acreditades, afirmant

Manec que l'accio de l'tcid arsenios no es escanltica sing electi-

va eufront de la cel•lula cancerosa : aixfs diu aplicaten un cancer

superficial la seva accio no pasta de la part malalta , i en

on un profond cauteritza flits a cinq i sis centimetres do

fondaria, aturant-se la soya activitat en els limits de la neopla-

sia les cel•lules , de la qual fins les no cauteritzades,

queden let-ides do mort o inhabils per a continuar Ilur treball

progresivament destructiu. Els acids inorgilnics , sulfuric, nitric,

clorhidric , el nitrat acid do mercuri, etz., ademes de donar coals

resultats son sumament dolorosos . Dolorosa tambe es Is potasa

caustics i la pasta de Viena que donen unit escara flonja quo
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tardy molt a desprendre's; ell la pseudo-llaga del coil del titer,

primer esglao (fun possible epitelionia, jo lie comprobat a cen-

tonars de vegades els beueficiosos resultats del tractament de

Richelot a base, do la potasa caustica.

El metode de Lannelongue, d'injeccions esclerogenes per

medi del clorur de zinc, de bons resultats en alguns tumors

Blanes, preconitzat igualment en el cancer, no Ila donat resul-

tats, cote tampoc n'llan donat el carbur de calci, el formol, el

sulfat de zinc i tants d'altres.

Si fecinl cas de tot quint es diu que cura o pot curar at

cancer no acabariem; la serie's perllonga cada dia; G Kiralyfl

(Budapest) publica en el s 3erliner KKlinische \Vochenschrift»

un uou tractament del cancer consistent ell injections locals de

benzina, amb les quo diu's logra in necrosi i etiminacio conse-

cutiva de la cel•luta neoplasica. aixi ho afirnla basant-se en

l'analisi histologic i fats clinics.

Com agents modificadors que poden tenir quelcom de va-

lor citaro l'electro-seleui i la cuprasa; he elnpleat llargameut

un i altre, i no he vist Inai cap resultat coucluient on el sentit do

curacio, porn es innegable quo de vegades es uota alguna millo-

ra. Lo ulateix pot dir-se de carts productes opoter;lpics, entre

quips els ferments glicolitis d'Odier tenon una accio marcada;

quail va esser divulgat aquest metode vaig usar-lo sistematica

nlent en molts cassos; en cap es va lograr la curacio, en cambi

una ntalulta amb cancer do matriu va nlorir rapidament intoxi-

cada per una cito-lisi fulminant; intoxications greus no mor-

tals en vaig tenir altres cassos, to qua's una proba do la efectiva

accio opoterapica en el cancer, del sue de pantries tractat per

I'acid ortofosforic. El ferment proteolitic de von Leyden i Ber-

gell (extret de fetge) es d'accio analoga a to dit del ferment

glicolitic, per to quo ha sigut abandonat per sos autors matei-

xos. La tripsina, espermina, tiroidina, etz., han donat resultats

III igradi SA ills.

Serums i vacnnes.-Thomas, en la seva obra -Le Cancer,
resumint el capitol do la Serumterapia, diu: <En les afeccions
e:rtrinseques del organisnie, l'intervencio quirurgica to rao d'exis-
tir. Yodent-ho extirpar tot, ella den for 1'extirpaci6. Does en una
malaltia intrinseca a I'organisme com el cancer, fent cos amb
ell, consistent en una viciacio intima dels humors, en la que no
solzament la cel•lula epitelial, cansa primera, es alterada en la
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seva esencia, sa composicio, ses conexions, Hies encara en la

que I'organisme sencer esta hipersaturat de toxines, voler inter-

venir per el metode cruent es taut iI•legic, tant contrari a In

m6s comprensio de les coses, coin voler curar la sifi-

li, per exempla, per la simple excisio de les sever divorses ma-

nifestaeions. Extirpeu ampliament un chancre sifilitic algunes

bores despr6s de la seva aparicio, i poe temps despr6s l'aparicio

dels accidents secondaris vos demostrara que liabeu let obra

mentres encara ne siga temps, pore considerom

I'peracio coin un pis-tiller, i busqu6m m6s enlia en un tracta-

general, una serumterapia apropiada al medi de lliurar a

l'humanitat do la terrible plaga. A una malaltia general deu co

rrespondre un general. El cancer curara per la so-

o no s curara pas.,

La questio del cancer, malaltia infecciosa i contagiosa, estit

encara per a esbrinar; lo que sabem es que, sigui 1.4 cel•lula sigui

tin parasit, puig les teories cel•lulars i parasitaries encara s'estrtn

baral'ant, es comporta cone a malaltia infecciosa i coin a to gene-

ralitza; fa metastasis e intoxica at organisme. JI6s sabem

que les elapes local, regional i general tenon ben marcada dife

renciacio, encara quo per a nosaltres sigui fregiientment desco-

neguda. Jo trot que les etapes locals i regionals quasi's confo-

nen, peru d'aquesta a la de generalitzacio pot passar Ilarguissim

temps; un exemple de lo que die n'es unit nialalta amb cancer

do coil d'uter, diagnosticat histologicament, en son

(etapa local) que no's va deixar operar, vivint set anys amb

la lesio lentament progresiva, morint d'una malaltia intercurrent

sense laver presentat mai fenontens de caquexia ni senyals de

generalitzacio, de modo que, malgrat la invasio

que tenia on els ultims temps, probablement la neoplasia no va

passar en aquella malalta de la etapa regional. Tots els cirur-

gians tenim cassos do malalts cancerosos operats des de ti, 8 i 10

anys, sense recidiva, lo que demostra quo es

curable of cancer en certs cassos; a mida qua's perfecciona

la tecnica sobre tot en el sentit d'exeresi amplia, els cassos

do curacio son cada dia m6s frequents. Ara, quan^ la cel.lu-

la cancerosa, per via linfatica o sanguinea, m6s executiva

aquesta quo aquella, emigra a torritoris anatemics allunyats

del punt inicial, la Cirurgia no t6 rao de ser, i si algun

dia tenim mitjans per a distingir els cassos de generalitzacio
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ols doixarem de bandy per inoperables i les estadistiques de re-

sultats terapuutics es milloraran en gran manera. Aquests cas-
sos son els tributaris do la Ilarga serie de tractaments sintonut-

tics i paliatius, aixis com d'ensaig de serums i vacunes. Tat ve-
gada 3s descobreixi algun dia el ntecanisme d'inmunitzaeio
anti-cancerosa, podent-se elaborar la vacuna o el serum antito-
xic corresponent; tat vegada la destrueeio de la cel•lula neoplil-

sica esta destinada a osser feta per una substancia quimica corn

ha passat amb el treponema i el salvarsan; d'aix6 avui hen

poca coca on sabont. Lo que si es pot afirmar es quo fins ara to-

tes les probatures do serums i vacunes no han donat cap resul-
tat delinitiu; amb la major part s'han obtingut millores passat-
geres; euracio, cap, i amb la particularitat de que la seruniterapia

on el cancer s'ha domostrat que okra no especificament, tonint
rao on Tuffier at dir: <agafou qualsevulga serum. el primer que
tingueu a ma, injecteu-lo a un cancoros i obtindreu una millora..

La meva experiencia personal do serumterapia anti-cance-
rosa os esquifida i do resultats nuls; la nectrianina de Bra i el
serum i vacunes do Doyen son els units quejo couec, extant con-
ven^.ut de queal igu ;it que sos consemhlants, ni tant solsinicien
un cami do terapeutica anti-cancerosa. Dels serums de Leyden

v Blunmenthal (suc de cancer), Wlaeff (serum d'animals inmu-
nitzats amb cultius de blastomicets); de L<zffer (serum d'ase
inulunitzat amh emulsions de cancer- pulvoritzat); Marcille
i Flourent (anti inmunitzaci6 amb suc de cancer del mateix
nlalalt operat); Bayle (auto serumterapia); Dor (serum de cabra
inmunitzada amh cancer melanic); Korbsch (serum d'ovella i do
porci; Spronk (cultius de streptococs de l'erisipela), i Coley i
Roberts (toxines del streptoeocus d'erisipela associats at bacillus
prodigiosus); Emmericli i Scholl (serum do molto inmunitzat
contra l'erisipela); Richet i Hericourt (serum de gos i d'ase
inoculats amb tumors malignes); Adamkiewicz (cancroona); i al-
guns altres, no'n pue dir res, per desconeixement dels mateixos,
perm les alabancos d'exit que'n fan Ilurs autors no han pas sigut
comprobades, ni a cap Wells el m6n cientiflc els ha concedit
boligerancia.

FI'L.(il1RACI() T EI.A:C'IR000AUi'LACI6

Fncara quo la fulguracio ha perdut quasi tota la importan-
cia que se li voiguo donar per a el tractament dels tumors ma-
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lignes, tom siga quo ' n determinats cassos to valor positiu tree

quo va! la pens ^de parlar-ne, concedint el petit quo's me-

reix, an el metode de. Beating-I-Tart, mal nomenat aixi perque

molt abans quell en Ii^iviere habia ja preconitzat I'aplicacio do

la espurna d'alta fregiiencia en e! tractament de les neop!asies

mali^nes (Connros d'P^ectroloaia i Radiolo^;ia; Paris 1900); da-

rrera d'en Il,ibiere se van ocupar de la giiostio Gnil loy ( de Nancy

15)02). Strecbel ( de Munich , 190-I) Lacail le (1900. En el Con^res de

Milan de 1'any 1906, en IiEatinh-Hart va preseutar el sou me-

tode calcat amb el do R,ibiere diferenciant - se sins la dosi quo'n

compte d'esser per ospurnos petites i sessions tortes preconitza-

ba espurnes fortissimos i sessions de llama duracio flns a for una

veritable destruccio superficial de la regio. iEl Prof. Porzi de

Paris va apadrinar of nou metode batejant-lu amb el nom de

fulguracio, i conven4ut per les demostracions cliniques fetes en

el sou servei, va for-ne la presentacio a PAcade-ncia de Medocina

amb brans elo;is. n^Ies babien passat escassament dos anys quo

tornaba el mateit Prof. Pozzi a ('Academia per a m,u^ifestar

que'I^ entussias ►nos suscitats per of nou tractament babies smut

exaaerats i quo sos resultats no responion leas a Ios esperances

on ell fundades . I es quo quau la 1'ulguracio va voter aixamplar

sos dominis , quan es va ereure yue de la eel•lula

cancerosa era cosa ja facilment assolida i quealli on e! bisturi s'atu-

raba I'espurna d ' alta fregiiencia podia flnir I'ohra, perseguint la

cel•lula fins als rocons mos amagats , notejanf: de passa-

da la ferida oporatoria de tot empelt canoeros al acts

de 1'e^creci6 gairurgica, quau del petit cantor cutani, i de 1'nl-

ceracio atunica va voter passar al cancer de la mamella, de la

matriu , del recto i altres per Pistil, el fracas va esser gyros, tom

rapid luibia smut 1'en^airament. L'accio 1'accio oxu-

diitiva linforreica , i 1'accio coujuutivusica son veritat, tom i^ual-

ment les trobarem per 1'electro - coagulacio,els raigs ^ i el radium,

i precisament per esser veritat, engrossats per la indiscutible

enracio d'xlgnnes formes d'opitelioma cutani superflcial van en-

fondir imaginativament I'accio fulgurant curativa, font-la pro-

funditzar centimetres i mos centimetres , mentres queen realitat

I'espurna fulvurant no va passar mai de tres a quatre milimetres.

D'aqui venir el fracas i 1'oblit tambe exagerat en quo's to avui

aquest mitja terapeutic.

No es pas pertinent descriure , aqui, Putillat^e i la tooria de

la ful^uracio quo son de sobres coneguts ; tan sots lie de remar-
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car que mon criteri consisteix en creurer que'l metode Rivicre-

Keating-Ilart-Oudin lra de tornar a son punt d'origen i quedar

reservat per a les petites neoplasies superticials que'n general

poden passar sons exeresi. Jo continuo practicadt la fulguracio

no mes que'n el sentit indicat quan no faig I'electro-coagulacio,

la qual es d'acccio mes brutal corn dire tot seguit al parlar d'ella;

be obtingut bons resultats fins ara(sesions petites i espurna curta)

babont pogut conrprobar la seva accio analgesica, bemostatica i

linforreica. La cicatriu, blanquinosa, flonja i pot visible es real-

ment ideal, podent-so parangonar amb la dels altres medis fisies;

en quan a ('accio e:ectiva sobre la cel•lula cancerosa pot ne-

gar se en absolut, dones Iristologicanrent esta demostrat que la

Inateixa destruccio quo aquesta, sofreix el teixit conjuntiu; per

altra part tanrbe demostra lo mateix experiment de Czerny

d'empeltar teixit neoplasic acabat de fulgurar prenent I'empelt

igualment Com si no hagues sigut sotmes a l'accio fulgurant de

la espurna electrica de gran potencia (8 cm.). I)e inodo que'n re-

sum, la fulguracio ben practicada pot for algun servei, i on

general es ignocent; no cura ui mata; pot curar petits epitelio-

mes i t© influencia favorable on la curacio de les ferides opera-

tories.
L'olectro-coagulacio invcntada per en Doyen ('any 1907 no

es mes qu'una moditicacio perfeccionada de la fulguracio, i bate-

jada am[) els corns de voltaitzaeiu bipolar i electro coagulacio

tiermica. Sogons en Doyen el fonalnent del son mCtode consis-

toix en quo la cel•lula eancerosa es mes fragil que la cel•lula sa-

ns quo resisteix una temperatura do G0° mentres quo aquella

mur, a 40° 0 55°. En son tractat de Cirurgia publicat I'anv 1910

diu on Doyen <el men Inl.'tode d'olectro-coagulacio significa un
onorlne progres per a la Cirurgia del cancer, per at tractament

do totes les ferides septiques i fins per les ulcerations tubercu-

loses. Yrincipabnent en of cancer, 1'empleu rational d'aquest

mi'tode combinat amb la vacunacio anti- neoplilsica, condueix a

Ia desaparicio completa i delinitiva de tots els cancers de la poll.

orificis mucosos i cavitats macoses accessibles, amb la condicio
sola de que sigin tractacts a temps, es a dir abans de la genera-
litzacio ganglionar o visceral..

Amb motiu del Congres d'Electro-Iladiologia cel•lebrat a
Casa nostra l'any 1910, l'ajudant d'en Doyen, el Dr. Bourbon, va
for a la Facultat do Modecina (Clinica de Ginecologia) una se:rie

de demostracious practiques d'electro-coaulacio, els resul-t,
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tats de la qual haurien sigut prou per a for el m6s complet des-
credit del metode; sigui per ]a tecnica empleada, sigui perque
els cassos eren dolents, o per les dugues coses a la vogada, to
cert es, quo res de lo pomposament anunciat varem poder vcu-
rer. Jo que des de alesltores vine emploant aquest metode on
els cassos en quo ho tree indicat, i put afirmar quo I'electro-
coagulacio es quolcom millor quo to que'ns va ensenyar en
Bouchon, encara quo no arribi de bon trot a lo quo proconitza
el sen autor; per to quo opino que'Is rosultats obtinguts haurion
sigut altra cosa si li haguessin escullit millors cassos.

L'electro-coagulaci6, per to quo jo lie comprohat, t© acci6
neer(Aica, no electiva que profunditza, a diferencia de la fulgu-
raci6 tant corn vol el que la praetica; font passar una torrent de
un a tres ampers,els teixits s'escalfen rupidament, despronent una
quantitat de serositat hen visible quo entra on ebullici6; I'acci6
termica es va extenent en tots sentits excentricamont, com es
comproba amb el sistema termometric don Doyen o he, grtllle-
rament, amb la mit esquerra enguantada amb un guant Chaput
mantinguda ben aprop de ('electrode amb que's manipula; els
teixits, seg6ns siga el temps empleat, no queden carbonitzats,
sin6 que tenon I'aspecte de tarn bullida, dospronent una olor es-
pecial de earn cuita. Encara quo'Is diferonts teixits organics nor-
mals i patolugics tinguin diforents grans de resistencia, com
siga que 1'electro-coagulaci6 no to acci6 electiva especial en-
front do la cel•lula cancerosa, el teixit d'aguant, 1'estroma o
teixit conjuntiu, es tambe coagulat, aixi com els vasos i nervis de

la regi6, com no's procedeixi amb una cura especial per a fer

una acci6 ben poe fonds. Aixo vol dir quo la dificultat de mesu-

rar fins on arriba ('acci6 coagulant i 1'extensi6 de Pescara conse-

cutiva fan del metode un agent perill6s del que no podem dir

com do la fulguraci6 que no cura ni mata, sin6 quo amb facilitat

pot arribar a matar on lloc do curar.

Aixi'm va passar amb una malalta de carcinoma del cos

de la matriu (no intervinguda quirdrgicament per la seva edat i

condicibns d'obesitat i estat general) quo va niorir als 20 dies de

l'electro-coagulaci6 per hemorragies sobrovingudes al despen-

dre's les escares.
L'acci6 linforreica, devegades enorme i quo considero de

bona significacio pronustica es evidenta; jo l'he comprobada

sempre, i com mes abundant ha sigut roles rapida i exuberant ha

sigut despr©s el poder de cicatritzaci6 do la ferida; es ademes
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1'electro-coagulacio essencialment analggsica i hemostatiea ex-

ceptuant el cas de lesionar alguu vas do calibre important; es de

creure tambe en l'accio nletaholica i estimulant de les cel•lules

ve'nas de la regio coagulada; I'activitat cicatricial con,ecutiva

n'es segurament una consequencia. La cicatriu que deixa es ver-

daderament ideal; forats enormes s'omplen en pot temps i le-

sions que do bon comencament setnblen irreparables s'arreglen
soles o requereixen taut sills plastics insigniflea nts.

Jo empleo l'electro coagulacio en l'epitelioma cutani (resul-
tats excoleuts); en el cancroide del llabi (generalment refractari
a la radiuniterapia) i en certes formes de cancer de les cavitats
mucoses accesibles. En el cancer de la llengua inoperable cis
resultats obtinguts hau sigut dolents, corn tambo en el cancer
de Filter. En aquest l'empleu devegades coin a preparacio en
els cassos operables per a destruir grollerament i sense profun-
ditzar los vegetations canceroses exuberant,, i esterilitzar relati-
vainent la superficie ultl a-infectant do la neoplasia.

En un cas d'epitelioma consecutiu a una radiodernlitis greu
els resultats analgesics i curatius varen esser hrillants.

L'electro-coagulacio en el cancer inoperable to utilitat sol-
zament coil a paliativa i ja remarca el inateix Doyen que dona

boos rosultats t nicament en els cassos en que la neoplasia no

interessa organs vitals; en aquests cancers inoperables tends

nledis nienys perillosos i mes dtils que 1'electro-coagulacio i

pot e5ser sigui oncertada l'afirmacio de H. G. Lonrier (Roursky

Watch, Petrogrado) de qu'un canceros inoperable amh listules

crenlades i contractures es molt mos infeli qu'un altre a qui

l'electro-coagulacio no hagi provocat aquestes nialifetes.

Bauj X i radium.-Aquosts dos agents fisics, sobre tot el

segos, coostitueixen el capitol Hies interessant en el modern

tractanleut del tiker. El nonlhre d'observacions recullides es

ja I'orluidable i aixis com de la Inajoria d'altres medis torapeu-

tics en resta poca cosa dtil despres do ben agarbellats anih cis

raigs X i el radium s'han obtingut curacions certament iuasse-

quibles per qualsevulga altre metode; die aixo, malgrat tenir on

conlpte que moltes conclusions pequen de precipitades, altres

son absolutament falses i cap pot esser defiuitiva, perque si al-

gun problema biologic hi ha delicat ho es l'aflrmar la curacio

d'un proces canceros.

La aeeio fisio-terapeutica dels raigs X i del radium (raigs y.),
sou molt senlblants; comencarem per aquells seguint I'ordre
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d'antigiietat. eneara que'l descobrinlent d'uns i altres poca life

rencia es porleu (1895-1898); germans del radium son I'ura-
uiunl, el thorium i ('actinium; aquests dos pot ser temps
a venir, substituirau amb ventatja at radium, mes per ara aquell
es el que quasi exclusivament es ve empleant amb fins tera-
peuties.

Uesde que Despeigne, de Lyo, va aplicar en 18911 els raigs X,

per a el traetanlent d'un cancer visceral, fins a l'actualitat, a la

radioterapia so li ha demanat tot, els ensaitjos s'han multipli

cat at inlinit, i per to que respecta als tumors malignes, els fra-

eassos han sigut mes que'ls exits. Amb aquest agent fisic es re-

peteix I'historia de tots els altres on mes o menys grau; in soya

accio es nlanifesta en el cancer superficial; si no fos per l'epite-

cutani que ha cimentat la seva fama avui els raigs X, pot.

scr estarien abaudonats. De I'extensa gama de raigs emesos per

de Crookes, desde'Is toes que son totalment ab-

sorvits per la pelt, al,s ultra penetrants, que son d'absorcio su-

pertlvial minima, s'han utilitzat tots, donantlos-hi tots meua

d'intensitats resultant senlpre que, a nlida que augnlenta la pro-

funditat it (pie s ha d'actuar la retencio dels raigs es tan progre-

siva que no's pot intluenciar degudament on cancer visceral

situat Les conditions biologiques de les eel•lules,

normals i patologiques, fan que siguin diferentment vuluera-

hles segons la llur naturalesa en relacio amb la calitat i quan-

titat de rags X anlb quo son atacadcs; aquest es el fonament de

la radioterapia. La vulnerabilitat cellular esta condieionada

per dos factors: naturalesa do la cel•lula (especie, ra^:a i edat) i

situacio topografiea do la mateka; aixis tenim que s'ha donat el

cas de fondre's per els raigs X un enorme sarcoma mediastinic,

i en cambi un de la pelt, les cel•lules del qual corres-

ponguin nlorfologicament at teixit malpigia adult pot esser ab-

solutament refractari a la radioterapia; i es que In cel•lula d'un

tumor es tint mes fragil mes s'acosta it tipu

briouari i mes invulnerable coin mes adulta. Aixis, com menys

fragils i m6s profoudes son les eel•.ules d'una neoplasia, aques-

ta es menys iutluenciada per el tractament radiologic; malgrat

les roves tecniques de grans filtratges i foes crusats, les

que s pollen donar dosis enormes, els tumors malignes do les

conditions expresades no entren en l'evolucio regresiva indis-

pensable per a In curacio del malalt. Quasi tot to que aeabo
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d'indicar es aplicable i ja ho trobarem mes endevant a la ra-
diuniterapia.

De to (lit resulta que quaii a la fragilitat de Ia cel•lula neo-

plasica s'hi ajunta la condieio d'accessibili iai, of cancer pot esser

curable, coerces it una serie de ntetamorfosis cel•lulars histo-qui-

ntiques quo han sigut objects d'innombrables e interessantissims

cstudis.

I)espres d'un periode de latencia mes o menys llarg, la eel-

lula caneerosa irradiada presenta fenomens do necrosi de la que

no participen els teixits coliudants; el nucli's fragmenta, of pro-

toplasnta s'infla i's disgrega vejent-se ell son si els restes do

fragmontacio de la cromatina aucliar qu'ha perdut la seva filia

colorant; ,quests restes han sigut confosos per alguns amb va-

riades formes parasitares amb que han volgut explicar la pato-

genesi dels tumors nialignes. Les cel•lules conjuntives quo es-

taben acorralades per is progresio infiltrant neoplitsica, es revi-

fen i preneut nova empenta s'insinuen per les escletges del

protoplastna hontogeueisat disociaut-lo per a is seva fusio i re-

absorcio citolitiques. El treball fagocitie esth encarregat als

leucocits grans ntonnnucloats i plasmatzellen ( els linfocits son

escasos per la Ilur fragilitat en front dell raigs X), 1'acci6 dell

quals va precedida d'uua exagerada leucocitosi polinucliar tran-

sitoria; el treball citolitic, sintesi de is desaparicio do Ia neopla-

sia, va acolnpanyat de la hiperplasia del teixit conjuntiu cicatri-

cial al tie contribueixen les plasmatzolles, transformant-se en

cel•lules conjuntives fixes. Aqui's planteja un problem, qua's

dona per resolt i quo jo tree que no ho esta: Ala neoplasia sofreix

el proces citolitic it consequencia del creixenlent del teixit con-

juntiu o be aquest s'hiperplasia perque el tumor ha desaparescut

ferit pets raigs X?; In correntntent adntes es aixo I"Iltim peril

molts upinen com Exrner qui diu que la irradacio terapt^uticafe-

reix la c61-hula eancerosaexcitant do retop of poder proliferatiu de

is cel•lula conjuntiva . Malgrat els augments de manta de keloide

consecutiu, comprobacio d'espais lacunars de la neoplasia en
regresio; existencia de cel•lules adormides , manta de reaccio

inflautatoria, etz., la teoria d'Exner no es pas descabellada i si

alguu dia s'expliques I'histogenesi del cancer per una tars em-

briogenioa del mesenquim que jo tree altament versemblables

quedaria de cop confirntada i amb ella tota la munio do cosec

qu'avuy ignorant en absolut en materia de tumors.

La meva experieucia cliuica personal amb utillatge propi



410 Segon Congres dels Metges de Llengua Catalana

no puc porter-la an aquest Congres, porque data de pot temps,
sols puc dir amb referencia a datos anteriors que la radiotera-
pia m'lia fracassat completament on el citneer do la Ilengua, en
el cancroide del Ilabi, epitelioma primitfitt do la gliindula sub-
maxilar i cancer del fetge. No tine mes cassos que'ls citats i res
pue dir de cancer de mamella i d'dter perque si son oporables
els opero i si no ho son tree quo la radioterapia t'^s inutil.

L'oficacia dels raig X en les caneeritzacions ganglionars de-
rivades del cancer de la Inatriu la desconec, i a priori per tot to
qu'ho dit anteriorment i to que sabgm de resultats terapeutics
en la radiologia actual t^s inversomblable.

I passem a la terapeutica anti-cancerosa per el radium, grab

el mes alt de tots els agents fisics avuy coneguts quina utilitza-
cio medica diu en Dominici aha de semblar preciosa an els que
I'htul posat on jot i absolutament fantastica an aquells que en-
cara no Phan empleat>.

La radiumterapia exigiria per si sola una extensa ponencia
amb distiuts raporteurs ben especialitzats, per a fixar son valor

absolut i relatiu on el cancer. A 1'escriurer aquesta part del meu
treball sento una mena de recanga deguda it quo els resultats

per mi obtinguts difereixen taut do to quo diuen altres que'nl
porter a dubtar de la bona fe d'aquests o de les conditions d'ob-
servacio meves. El meu entussiasme per el radium ve del Con-
gres do Ginecologia do Halle de fa quatro anys; la meva perple-
xitat procedia dell assaijos clinics nombrosos quo porto Pets

des d'aquella fetxa.

Repasant els coiaptes rendus de l'esmentat Congros trobem

les s gilents observations:

Bawwt, (le Berlin.-12 cancers d'dtero tractats amb radia-

tions ultrapenetrants do radium i de mesotorium, 12 cura-

cions.
Kroenig, de Fribourg: quantitats massives de mesotorium

(800 miligrams) amb filtro de 3 mm. de plom,°, de nun. d'or

o '/. lam. de plati; aixis aprofita sols els raigs v; adcmes com-

bina el tractament amb la radioterapia iutensiva; 14ti cassos dels

que 90, precisament operats, tenien recidiva; ols resultats foren

paliatius. Dels 5t; cassos restarts, 17 curaeions completes.

Klein, do Munich i Franque, de Bonn: afirmen que la ra-
tliumterapia es un coadjuvant del tractament del cancer, sent
encara l'operacio la terapeutica do Ines eficacia.

Doderlein, de Munich: creu que'l radium dona bons resul-
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tats, pervt que no s'ha do parlar de curacions delinitives ; ostima

quo amb radiaeions ultrapenetrants t-s podra curar el cancer

accesible i sense metilstasis.

lleynemann, de Halle: presenta dos cassos curats pel meso-

toriuni (amb conlprobacio histologica).

El Prof. Recasens, de Madrit, publica en els Archius

d'Obstctrique et GynecologIe de Paris, n.° 1 de 1917 (1),la esta-

dIstica do les seves observacious de cancer de l'uter, que li dona

els segi.ients resultats:
i.er grupu. Cancers operablos: numero de cassos, 16); cura-

cions cliniques, 16. --100 p01

°n grupu. Cancers inoperables: numero do cassos, 202; cu-

racions cliniques, 104.=51'48 p° °.
,'J.,-r grupu. Malaltes tractades despres de la histerectomia:

numero do casos, 5; curacions cliniques, 2.-=40 p°/°,

4.rt grupu. Carcinolnes del cos de I'dtero: numero de cassos,

16; curacions cliniques, S. =50 p°'°.

En 1'estadistica relatada hi ha encara cassos on tractament

Clue poden augmentar el nombre de curacions cliniques; adentos

diu textualment el Prof. Recasens: <Del conjunt de nostres ob-

servacions, deduitn el fet, quo te, en nostre seutir, una impor-

tancia considerable, que'l 70 p°,° do cassos de carcinoma inope-

rable del coil de la lnatriu, os curable amb 1'entpleu del ra-

dium i els raigs X aplicats conjuntautent, quo pets cassos limi-

tats el taut por cent de curacio as,•endeix it un 90 poloi que'n

els carcinomas del c5s, tractant-se de dunes primes, preferim

l'operacio, i que'n les dunes grosses, malgrat existir una eerie

d'inconveuients per el tractament radio-actiu, 1o t lograr-se la

curacio en un 50 °/„ do cassos*.

Si no t'os per l'autoritat del Prof. Recasens, estimat ntestre

111011, pendria la soya estadistica com un cas d'embalament tera-

peuti(- coin tants en veieni cada dia; amb la mateixa tecuica,

aprohtant els raigs ultrapenetrants; amb quantitate massives

mitjaues i petites; amb 1'auxili dels raigs X, do la cuprasa i del

seloni, jo he tractat cinq cassos de cancer de matriu sense obte-

nir In curacio; tots cinq cassos inoperables i on conditions do-

lentos, to quo's den tenir en compte; dos malaltes encara en trac-

tament han millorat localment, rates 1'estat general es deplora-

1) Reproduit en la 4tevista Espanola de Obstetricia y Ginecologiav.-Abril 1917.
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ble. For aixu jo crec equivoeat lo dir que la curabiIitat deI cancer

inoperable es de 70 °!n. Respecte del cancer operable, coin soc

partidari del tractament quirdrgic no tint experiencia personal,

peru crec que'ls resultats poden ser millors, tenint en compte

que'ls treballs do Dominici, Barcat i altres sobre la receptivitat

del radi vis a vis dell teixits normals i patolugies estim avui

plenament comprobats.

En el cantor cutani lie obtingut excel-lent,., resultats; of pri-

mer cas que vaig tenir va ser presentat a I'Academia i Labora-

tori de C. M. do C.; es tractaba d'un epitelioina de la comisura

palpebral esquerra amb invasio oculo-orbitaria (inflamacio

perineoplasica?); va necessitar 11 aplicacions d'una placa de 2 cen-

tfgrems; el malalt porta rues de tres anys de curacio sense reci-

diva. En el cancer de la llengua els resultats qu'he obtingut hau

sigut pesiins; igual put dir del cancroide del Ilavi que resulta

en general molt rebelde al tractament per el radium, i en cambi

es cura molt be anib 1'electrocoagulaei6, com no tiug cassos ben

demostratius.connbinada amb el buidament quirurgic de la Ilotja

carotidea (procedintent de Morestin) i autoplastia Ilahial conse-

cutive.

Els ensaitjos repetits que porto fets en el cancer del recte i

sigmoideu aplicant tubus de radium alnb el restocop en quantitats

rnassives,tantpocn'hetingutcap curacio; lie do for notar que'n

el cancer he lograt quasi la desaparicio d'un gros tu-

ntorcoincidint aquesta amb I'aparieio d'una intensa asciti amb

fenomens de caquexia rapidament mortal. Ws put dir do ra-

dinmterapia en el cancer de la mama, laringe i altres per no

tenir-luexperiencia personal.

Maigrat els resultats obtinguts per mi, si accepter encare

que sigui parcialment i amb reserves Los estadistiques anterior-

ment citades del tractament pel radium i raigs X del cancer,

resulta que cassos qu'abans eren incurables avui es poden resol-

dre, sigui amb quo aquests agents ffsics sots siguiu aconipanyats

del'oxeresiquirurgica;aixo planteja on problonia trascendental

que consisteix en lo segiient; fins avui, i aixis ho he sustentat on

les meves comunicaeions en els Congresos, tota ntalalta operable

devfa intervindre's per quo fossin les garanties d'cxit;

perquo deia jo un canceros que per la seva malaltia to una con-

demna a mortal intentarcurar-lo quirurgicament no arrisca re's,

dones en el cas desgraciat de morir-se per el fet de l'operacio

s'evita la llarga i dolorosa evolucio do la seva malaltia a cambi
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d'anar a buscar I'albur d'una completa curacio; per aixo deia

tambe, parlant del cancer de matriu,una sola operacio de Wert-

heim amb exit ens autoritza per a operar totes les malaltes quo

siguin operables. M6s avui podra invertir els termes del proble-

ma i dir: un s(')l cas ben comprobat de curacio amb el radium ens

obliga a sospesar ben acuradanient de quin mode os garantitza

millor la vida de la malalta, si operant-la o no, dones no hi ha

dupte qu'una exeresi enorme com es l'operacio do Wertheim,

una de les operations flies groses de, tota la cirurgia. fa correr

mes rises que les aplicacions de radium per niassives que siguen.

Aixu ultinl es induptable, pero tambe es cert que mentres fern

poden for-se metastasis, passant la malaltia do

l'etapa regional a la general, en la que tot recurs l'isic i quirdr-

gic siga ja inutil, cosa tal vegada evitable amb l'interveneio qui-

rurgica. ,Una curacio clinica obtinguda amb el radium es equi-

valent a una curacio obtinguda quirnrgicanient? Aquesta pre-

gunta es incontestable avui, perque la radiumterapia no to on

sun actiu cassos de curacio que tinguin prou llarga fetxa com to

la cirurgia; les cel•lules canceroses profundes qu'encare qu'in-

tluenciados pels raigs X no han sigut destruides quedant en estat

de quietisme, podent mes tard despertar-se, adquirir nova viru-

lencia i recontencar la llur evolucio agarquica tornant el malalt

sou calvari coat veietn en les recidives quirtirgiques. Ja insistire

sobre aquest particular al parlar de la cirurgia del cancer, per 10

que's refereix al citncer de la mama i de la matriu.

I perquo'l radium es compcrta en certs epiteliomes tan di-

fereutment d'altres? Aquestproblema altament interessantestu-

diant-lo histologicanlent, seguint les magistrals lligons do Domi-

nici, es ben comprensible. El radium es un destructiu cellular

pero amb prefereneies electives i amb manifestes propietats me-

taboliques vis a vis dels teixits organics; quan les primeres ex-

periencies de Becquerel i els esposos Curie, a consequencia de

les que van sofrir series radiodermitis amb escaras, es va supos-

sar que'l pervindre del radium era el d'un caustic Ines, de molta

potencia, per afegir a la llista dels ja coneguts.

L'estudi experimental de la gftestio ha permes establir
quins son els efeetes bioldgics derivats de l'aplicacie terapeu-
tica del radium; aquests son de necrosis, estimulants, d'evolucio
embrionaria i metabolics: de manera que'l radium no es un caus-
tic banal com alga ha volgut afirmar, no destrueix tot lo que
troba davant sou, sing quo obra amb diferents efectes com lie
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dit abans , i elegeix les cel•lules per it obrar diferertment sobro
d'elles, segous to seva procedencia , la seva edat evolutiva i ab-
soluta i tambe segons les seves especie i rasa. 1)omici ( Radium-
therapie et receptivite des tissus normaux et pathologiques.
,Eculape , Febrer de 1911), ha establort la llei d ' eleeciO am[) la
segiiort forma: « La receptivitat dels teixits a la radiacio os tan

mes grossa cum mes s 'acosten a I'estat embrionari ; la llur re-
sistent + ia es tan ryes grossa coin mes se n'allunyen.

L'esquema sintetic de 1'aeei6 terapeutica del radium on el

cancer consisteix on una accio electiva per a la cel•lula neopla-
sica, accio que ' s tradueix primer: en aturanlent del creixement
tumoral per inhihicie de la funcio cellular proliferativa ; segue,

necrosi cellular per citolisi, que moltes vegades va precedida

de manifestacions d'hipertrofia enorme amb proliferaeio nu-

cliar esbojarrada ; terser: accio estimulaut del teixit corjuntiu

que traspassa al estat embrionari i d'aquest cap al estat adult

font el proses de cicatritzacio.
Las eel• lules de la periferia del tumor a mitg canceritzar, ap-

tes per it sofrir la metaplasia epitelial o conjuntiva son per I'ac-

cio del radium retorrades a los prerrogatives do les Ilurs fun-

cions normals, son descanseritzades , corn si fossin sobstrotes it la

desorientaeio cellular sostinguda per En Fabre -Domergue; flies

si la Ilur aiiarquia es ja massa avencada , son tambe linalment ci-

tolitzades. Aixi s'explica 1'evoluci6 regresiva de molts tumors
malignes, epiteliomes i sarcomes que parcialmont passen abans

d'arribar it la euracio per la fase de tumors benignes; l'epitelio-

ma se converteix en papiloma i el sarcoma en fibroma.

Cirurgia del d+ncer.- Si el bisturi del eirurgia pogues arar

doblat d'un microscop amb qua's pogues veure I'extensio de la

neoplasia cancerosa , sompre que les barreres de localitzaeio ana-

tomica d'aquesta , fossin franquejables , la eirurgia tindria result

el problema del tractament del cancer ; execmrtars tots els indivi-

dens cel•lulars anarquitzats , la federacio citologica qu'es I'orga-

nisme Yuma, quedaria Iliure de l'anarquia neoplasica , encara

que'n disposicio de recomenear , per ser l'extingida anarquia

derivada d'una tara on la Constitucio blastodermica de la fede-

racio cellular en tluestio , defecte consistent en donar a deter-

minades eel • lules (mesenquimatoses?) llibortats i prerrogatives

indegudes ; aquestes solzanlent pudran ser contrarrestades o in-

hibides el dia qua ' s pugui dotar a l'esmentada federacio d'un
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poderos exercit d'anti-cossos, molecules quimiques o altre medi
similar quo tingui per a tal comes eficiencia absoluta.

La alegoria bio-politica quo vine de fer, resumeix comple-
tament tot el problema del cancer, i aqui podria donar per aca-
bada la meva tasca, no entrant en details de cirurgia anti-cance-
rosa, mes com estimo interessant remarcar-ne aiguns, fare un
petit capitol quirurgic en el que'm serviran de tipus, el cancer
de la mamella i el de la inatriu.

Cancer de la manta.-En el 2.on Congres de la Societat In-

ternacioinal de Cirurgia tingut a Bruseles fa vuit anys, Mr. Depa-

ge rapporteurpresenta, reunint totes lesestadistiquespublicades,

un estudi de conjunt demostratiu del progres realitzaten I'abla-

cio de Ia nlanlella per cancer, abarcant un periode de 40 anys,

de 1805 a 15X)5.

De 1865 a 1875 Mortalitat operatoria . 17'3 per 10()
1875 a 1885 s 7'
1885 it 1895 3'

1895 it 1:105 2'8 »

I)e 1865 it 1875 Curacions de mes de 3 anys 9'4 >
1875 a 1885 s 10' >
1885 a 1895 34'8 >

s 1895 it 1905 » > 4(i'5 ))

IECIDIVES

Locals A distancia

1865 a 1875 . 76 p°/° 7'50 p °/o

1875 a 1885 72 p°j° 10 p°/o
1885 a 1895 . 45'5 p°° 19 p°

°

1895 a 1905 29 p °/° 24 p °/o

De 1915 a 1916, continuant l'estadistica de conjunt, trobaria

en Depage, que'Is resultats encara han millorat per la raho do

que avui eis cirurgians Ilan entrat ja tots en la via de la opera-

66 ultra radical del cancer de la mamella, per minima que sigui

la seva extensio. Els resultats avui obtinguts on aquesta localit-

zacio del cancer, fan per ells suls l'elogi de tota la cirurgia anti-

cancerosa; amb cap altre medi no quirurgic s'obtenen tan bons

resultats, porque les barreres anatbmiques son franquejables,

essent de tots els cancers, el de la mama, el mds ampliament

operable, donada l'escassa importancia anatomo-fisiolugica quo
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tenon els organs peri - mamaris; inclus els cassos do localitzaciO

glandular supero-interna , en la que hi ha invasio preco4 de la

cadenaglanglionarsub - clavicular , es pot operar radicalmont pas-

sant per damumt de l'aforisme de'n Reclus quo din que in cla-

vicula es el limit quirurgic del cancer mamari . En Gusset. on

una estadistica seva, parla de sis cassos de resseccio clavicular

(sobre 74 operations ), per a extirpar els ganglis corresponents

sens que la gravitat operatoria li resulti Bens augmentada; tam-

be city el mateix cirurgia un oils do propagacio del cancer a la

paret costal per la que va for una reseccio , aconsollant per a

cassos semblants for previament un pneumotorax artificial per

a rossecar couseeutivamaut les costelles , musculs intercostals i

pleura parietal sens perill , ocluint curosament la cavitat amb la

sutura cutania per a uu cop obtinguda la cicatritzaciO , for l'aspi-

racio del puoumotorax . Malgrat la gran autoritat cientifiea de'n

Gusset, la seva tesi peca d'exagerada, perque si he es veritat

que amb lo que preconitza , la mortalitat operatoria pot no re-

sultar augmentada , en eambi, el rosultat final util os poe afala-

gador, per quan in recidiva on els cassos nlassa extosos, es in-

evitable.

El lema quirur-ic do tots els einleers es -precocitat ^1iagtt

tica i precocitat operatoria -; si operoln aviat i antplamont la cu-

racio sera segura. i precisament ocurreix tot to contrari , perque

s'intervo Lard i malament . Encare es fan avui ablations do ma-

mella per cancer sons buidatge aixellar, tallant com vulgarlnent

se din el pit en roelo i res mes; clar esta qu'aixo no ho fan pas els

cirurgians quo mereixen el nom do tals , mes com amputar una

mamella sembla tan facil , qualsevol s'lii atreveix , i els resultats

son deplorables . Una tecuica correcta , unica que pot aspirar a

tenir exit terapeutic , ha de fonamentarse en I'obertura i buidat-

jo de 1'aixella obtinguda per la previa seccio deis dos pectorals,

disecant els vasos aixellars i Iligadura do totes les colaterals arte-

rials, seguida de 1'extirpaci6 dell ganglis i grassa aixellars, for-

mant continuitat amb la glandula ntamaria malalta qu' es a la ve-

gada extirpada on bloc amb aquells , corn ultim temps operato-

ri. Mes s ' ha de tenir on compte quo la precocitat diagnustica es

sovintment difleil , perque'ns trobem amb molts c,issos do fibro-

adenomes amb degeneracio epitelial limitada qu ' unicament el

microscop pot esbrinar , per lo que siguin benignes o malignes,

en materia de tumors de mamella, hem de ser radicals.
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Com a medi protlactic do la recidiva es d aconsellar la

radioterapia postoperatoria.

Cirorcer de l'IUUero. -En son ditim treball do radiumterapia

(anteriorment citat), afirma el profesor Recasens que'l cancer

del utero ha deixat de essor tributari do la cirurgia per a entrar

baix la jurisdicei6 del radium. Els resultats per ell obtinguts, a

esser d'un altre, em semblarien una quimera veritablement fan-

tastica; la consideracio deguda a la seva autoritat i 1'afecte que

com a mestre men Ii guardo, m'inhibeixen els comentaris; ja he

fet Constar en el capitol do Raigs X-Radium els resultats per mi

obtinguts, que son del tot disemblants dels seus, i que, per

esser dell, fari n quo jo insisteixi on continuar ensaijant el ra-

dium, del que per altra part soc ja un convencut i fervent par-

tidari. ilea a 1'hora present, tenint on contpte la meva estadis-

tica, me veig obligat a declarar que'n contra del cancer do la

matriu operable, el recurs suprem i mOF eficac es l'operaei6 do

Wertheim, extenent els limits de l'operahilitat a tot quant una

movilitat uterina mitjanament acceptable permeti.

L'histerectomia abdominal de Wertheim es una operaci6

excelent on Ina del seu autor i de tots quants la practiquin amb

tecnica correcta; i aquest es el problems: la tecnica i les indi-

caci6ns; sens una i altres el buidament pelvia es un desastre,

perque induptablement es tracta d'una de les operacions mes

dificils do tota la cirurgia. Una operacio mal feta es una recidi-

va segura quo mata la malalta sense apelaeio; el radium mal

aplicat Para una radio-dermiti molt enutjos,i, peru rarament

mortal; do manera que entre una Cosa i I'altra. sera sempre pre-

ferible la segona; mes posats on el cas, per exemple, d'un can-

cer d'utero en condici6ns d'operabilitat en una malalta que,

per un suprem interes, tingues jo d'escullir entre en I)omi-

nici i en Wertheim, jo l'entregaria an aquet, crevent quo, rnal-

grat el rise incomparable entre una terapeutica i 1'altra, garan-

titzaria millor aquella vida tant seriament compromesa. Eneara

dire ml's; si se'm presenta una nialalta curada de cancer d'dtero

per el radium, sense ostigma clinic aparent de la Iesi6 cancero-

sa, si porta un diagOnstic histoldgic anterior de valor indupta-

ble (que tart sovint manta), amb plena conciencia de quo obro

amb rectitut absoluta aconsellare l'histerectomia abdominal do

Wertheim.

El radium, en el cas que proposo, haura citolitzat les cel.lu-
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les malignes superficials i el teixit conjuntiu estiniulat hiper-
plasicament haura cicatritzat la llaga caucerosa roes, on la pro-
funditat, segurament quedaran cel•lules amb inhibieio transi-
toria do les Ilurs aptituts anarquitzants i aquestes eel•lules tard
o dhora s'han de despertar i sera un be per a In inalalta, apa-
rentment curada, lo subjeetar-la a una operacio radical. Con]
tots aquests problemes estan en plena evolucio, si vaig errat
o no, el temps ho dirt; en el Congre4 do in nostra Asso-
ciacio segurament ja'n sabrem quelcom mes de lo que avui no
sahem.

Respecte a la teenica quirurgica, qu'aqui es extemporania,

me remeto a la que vaig defensar en el Congres do Valencia

(Abril de 1913, pigs. 197 a 200) amb algunes variants, coin es per

exemple la supresio del cateterisme previ dels ureters qu'avui

ja no practico per haver-tne convenqut de que'ls sews beneficis

son sohradament contrarrestats pels seas inconvenients. 1'obs-

tant, coin siga que senipre faig 1'examen cistoscopic, de vegades,

a titol d'expluracio cateteritzo els ureters sense deixar en ells

sondes permanents durant I'acte operatori (Comunicacio pro-

sentada a ('Academia i L. de C. 11.).

Tot quan acabo de dir respecte del cancer do mamella i do
matriu es aplicable and) les variants propies de cada cas, a les
demos localitzacions. Per a for un estudi detallat de cada una
d'elles me manta espai. doves ja passo dels limits assignats per

a les ponencies, i sobre tot me manta autoritat suficienta per

a tractar de totes aquelles localitzacions que jo no lie z'iscut gens

o be tractat quirurgicameut en un uligrat do Bas-
sos. Ilauria sigut de desitjar que per a in ponencia Tractanlent
del cancerb haguessin sigut nomenats els rapporteurs que 1'exten-
si6 i complexitat del terra requereix; del cancer del liter al del
estumac, al de la laringe, etz., hi ha tals difereneies, que fan in-
dispensable una divisio de treball per a tractar-los amb la deguda
competencia.

Per acabar aquest ultiin capitol, tornare a que
donat el cada major perfeccionament de les diferentes teeniques
quirurgiques, ]a xifra de mortalitat operatoria del cancer dismi-
nuoix i In de curaeions sense recidiva auginonta, per lo quo's
pot afirmar que'l cicncer, malgrat els grans avengos que'ns Ilan
portat els sous agents fisics, no's pot substroure del domini do
la Cirurgia i qu'aquesta ha d'intervenir en tots els cassos anatu-
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micament assequibles, obrant sempre que pugui mancomunada

amb tots els demes medis que tinguin denlostrada una tassa

d'eficiencia acceptable.

Cowl'I'SIO\S

1. La curabilitat del cancer, en general, es funcio directa

de la precocitat del diagnostic. L'inteccio cancerosa cellular ini-

tial es unicentrica, per lo que si tinguessini mitjans per a des-

pistar la primera ci l•lula anarquica, extirpant-la o destruint-la,

evitarioni la progresio de la malaltia i lograriem la curacio del

malalt.

11. La manta de precocitat diagnostica fa que coneguem

el cancer en poriodes avencats, en els que In curacio es sempre

problematica i moltes vegades impossible.

III. Per a destruir la cel'lula cancerosa disposeln d'agents

quimics, fisics i quirurgics.
IV. Els agents quimics fins avui Ilan fracassat; els que mes

serveixen son tan sols paliatius, corn exemple la cuprassa i l'elec-

tro-soleni. La opoterapia es de valor migrat. La serum-vacuno-

terapia es d'eficacia tan minima que quasi esta abandonada. Els

caustics quimics sots poden servir per a cancers molt super-

Iicials.

V. Dols agents fisics, el que tes mes vacua es el radium;

anlb oil es logra lacuracio de cancers incurables per qualsevulga

altre medi, debent considerar-se com excelent medi mancomu

nat amb la cirurgia.

VI. En els cassos de cancer que per la seva localitzacio i
extensiO I'exeresi quirurgica es possiblement radical, deu prefe-
rir-se I'operaciu cruenta a qualsevulga altre medi.

VII. L'acciu conibinada dels agents quimics, fisics i qui-
rurgics sembla en certs cassos esser beneficiosa.

VIII. Els rosultats globals de curacio del cancer Iran mi-
Ilorat amb les noves tecniques fisiques i quirlargiques, pero en-
eara son pot satisfactoris.

IX. Quasi tot lo que avui es practica per al tractament del
cancer, desapareixera el dia qua's logri obtenir un serum, una
vacuna o una sustancia quimica d'especificitat absoluta. Men-

tres continuem tractant el cancer localment, el ndmero do cu-
racions definitives sera migrat.
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X. Interesa estudiar la distribuciu topograhea i condicions

etiolbgiques del cancer a Catalunya, acoblant tots els elements

necessaris per a empendre. una Iluita social intensa, com es fa

ja en altres paisos on es funden Instituts i Hospitals dedicats

especialment al estudi de dit problema. La nostra terra, que

industrial went taut ha progresat, eientiteameut no s'ha de que-

dar enrera.


