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SEGON TEMA

l)ns. A. PUJOL i LBULL I E. RIBAS i RIBAS ( 1). - Discussib: Doc-

tors P. Esquerdo, Ribas i Ribas (G.), Peyri: ( Josep ), Fargas,

Clotet, Peyri (Jaume), Torrents i Castelltort , Guilera, Sans

i Ricart, Umbert, Terrades, Sicart i Freixas . - Rectiflcaci6.

Discussiti: 1)r. P. Esquerdo.

?Quina conducta conv6 seguir?

La e.reresi.-Quan siga possible, i to m6s aviat i radical
que consenti l'intervencio in&dica.

Per to que atany a la meva experiencia, he procurat acullir

to rational, aplicar-ho i formar judici per a permetre'm un con-

sell quan nl'han dispensat l'honra de solicitar-lo: he seguit on

la mida do los moves forces la torrent literaria sobre aquest

assumpte: he concorregat a laboratoris en que s'estudia la giies-

tio del cancer (a Genova i d6s de fa molts anys, Mariaglia-

no ); a Berlin (laboratori Leydens amb Michcaelis, Larcuns);

a Paris. La instruccio ha de comenSar en les escoles, per a con-

tinuar en les families. La doctrina de Cristo 6s una realitat, pero

la seva difusio i eficacia malgrat perturbations fondes en les

esferes socials, no resultaria eficas sans un apostolat. Els apos-

tols quo avui i en aquest Congr6s estan representats pals doc-

tors Rihas i Pujol, que procuren, en benefici de I'Humanitat i

amparats en llurs convictions i altruisme, predicar i conquerir

adeptes en favor d'un problema de alta sociabilitat humana.

I davant dels fets, Madrit en I'Institut Rubio, on se treballa
activaniont, so troba a punt de funcionar un Institut-Palau dotat

I :\ ti de donar mes homogeneitat a totes los ponencies i comunicacions del can-
car, se feu Is discussio en conjunt que nmpli tote In sessio de la tarda del 26.
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d'excelent personal i mitjants do primer ordre: he consultat

a confrares distingits i tant eminents en aquests assumptes com

E. Lopez a Valencia, llotin a Aladrit, cl gran Lozano a Saragoga

i tots coincideixen en 1'eficacia aparent i immediata do torts me-

dis fisics: conlien, i per Ilur criteri superior no's troben tan sub-

jugats corn jo, per la casuistica conviccio i verb calid del Dr. Re-

easens, a qui admiro per la seva capacitat i disciplina.

Davant del let torno a insistir quo mentres el periode, asse-

quibilita i estat dels organs i organisme ho consentin, la exe-

resi radical i precof s'imposa, encara que aquesta opinio no

s'oposa, ans al contrari aplaudeix, quants tanteijos i investiga-

tions se realitzin per a conseguir el ti proposat amb flies segu-

retat, menys perills i menys dispendis.

Discussio: Dr. G. Ribas i Ribas.

Jo'm referiro solzament al tractamente del crane i pricipal-

ment a lo quo fa referencia al tractament del crane de la matriu.

Volia for diferentes observations, pero havent-me In Presi-

dencia concedit llegir la comunieacio que presento sobre'l

tractament del crane uteri per mitja del radi, junt amb les po-

nencies, me limitare a for solzament una sofa observacio, per-

que les altres com son les que fan referencia als agents quimics,

indications del radi, etz., ja's trobon a la meva eomunicacio.

Pero si quo no vui passar per alt lo quo ha dit el Dr. Pujol,

do quo la radioterapia es inutil en el tractament del crane uteri.

La radioterapia no es inutil en el tractament del crane de

la matriu, com diu el Dr. Pujol en la seva ponencia; molt al

contrari; ara precisament s'esta estudiant i experimentant per

veure si's podia substituir el radi pels raigs X. Aquests tenon la

ventatja sobre'I radi de que penetren mes profondament. d'a-

qui In insuflciencia del radi quan la neoplasia passa de la paret

uterina i eta teixits peri-uterins, quan ha invadit el parametri, els
organs veins o estan invadits el ganglis pelvians.

Davant d'aquesta insuflciencia del radi, d'accio tan limitada,

surten les aventatges dels raigs X que flsiologicament tenon la
mateixa aceio, car les cel•lules vives tenon igual preforencia pel

radi que pels raigs X i sofreixen iguals modiflcacionsper la Ilur
respectiva influencia.

No fa pas gaire temps que'ls raigs X no tenien el poder de
penetracio que tenien els raigs ultra-penetrants del radi. Ales

ara, degut a les modificaeions introduides als aparells produc-
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tors i als tiltres que s'usen, ja podem produir fascicles do raigs X

molt durs, de gran intensitat, malgrat la sel•loccio at travers de

liltres de 3, 4 i 5 milimetres d alumini. Des del punt do vista de

peuetracio, aquets raig X sel•leccionats, son inferiors als raigs

do radi d'en Dominici, pero practicarnent no hi ha tal infe-

rioritat i (ins fregiientment els raigs X son usats amb prefe-

rencia.

Aquesta aventatja dels raigs 115ntgen es deguda a que I'in-

tensitat dels raigs emesos per l ainpolla es molt mes forts que

la intonsitat dels raigs •; que llenca el radi. Per experiments

fats per on Bergonie i Spoder, s'ha observat quo is intensitat

dels raigs X podia considerar-se, done,-,, corn a 1500 vegades mes
forta que In dell raigs do radi.

La irradiaeio riintgeniana pot far-se per portes d'entrades
molt grans, pogucut administrar en poe temps una forta dosi
d't+nergia radiant.

Els raiv X s'empleen junts amb la termo-penetracio aplica-
da a to regio espli^niea augrnentant la leucocitosi i en conse-
quencia augrnentant tambe les defenses organiques, Is qual cosa

es mes necessaria en aquelles malaltes que esti n afeblides i ane-
miades pets efectes del cancer.

De manera que's d'esperar, per temps no Ilunya, la substitu-
cio del radi pals raigs X, ja quo aquests poden produir tants o
lnillors efectes quo les substancies radio-actives.


