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I'l A('FAM1:^'1' DEL CANCER

AL (')L1, DE L.1 MA'I'RII" PER \II'1'.Lc DEL PAN

pel Dr . GUILLEM RIBAS I RIBAS

Metge de I'I lospital de Ia Santa Creu de $areelona

Maigrat el coneixement que per les revistes extran-

geres i per treballs publicats a Espanya pets Drs. Recasens, Ca-

Iatayud i altres, dels efectes benfactors del radi sobre els can-

cers a la matriu , nosaltres no'I podiem usar per estar mancats

d'aital substancia. Pere) aqui es va formar una societat henefica

nomenada -Radio-Barcelona. a la que s'hi ajuntaren distingits

companys nostres i adquiriren 15 centigrams de sulfat do radi i

5 do bromur de radi, ^,o que permete aplicar-lo no tan suls par-

ticularment, sing que fent-ne deixa els dies 5 i (i de cada mes a

l'Ilospital do la Santa Creu, on podem for us en aquest establi-

ment benefit. Des d'aquestes rattles em complau enviar 1'expre-

sio del nostre pregon agraiment als metges quo formen la

dita Associacio, quin desprendiment en profit de la humanitat

cal remarcar.

Fins ara portem tractats 12 cassos, que si be son pots, aple-

gats als que d'altres han pogut observar, ja permeten formar

una regular estadistica. D'aquesta manera , aplegat Qo qu'hom

observa amb co que ha Ilegit d'homes amb mes experiencia i

amb mitjants de laboratori que per dissort a nosaltres ens man-

quen, si no hem pogut assolir un criteri term, car ens manta el

temps qu'es un factor important, al menys un concepte

format de tot go que's refereix al tractament del cancer per mitja

del radi.
Aquest es l'objecte del treball quo procurarem exposar com

mes clar millor.
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El radi, quo fou donat a coneixer per Mr. i Mme. Curie, at

Desenlbre de 1891 (1), pertany a la familia de l'Uranium, que es

una do Ies trey families o grupus coneguts de les substancies

radi-actives. La del Uranium, Ia del Thorium i la de I'Acti-

ninm. flom enter per substancia radio-aetiva aquella quo pot

emetro exponGlnianlent raigs do IIuln, calor,electricitat i radia-

tions invisibles semblants als raigs X, i algunes d'elles porten

un gas nomenat Emanacio, qui to les qualitats especials esmen-

tades. Aquest gas. fins to la propietat do for tornar radi-actius

els 6)ssos que s'hi posen en contacte.

Deixant do banda les propietats fisico-quimiques del radi per

no interessar-nos, tan sbls senyalare la seva propietat. d'emetre

raigs invisibles. Aquesta es la que caracteritza a tots els cussos

radi-actius. D'aixO ve son poder terapeutic.

Una sal do Radi tancada en un tubu de cristall o bb en altre

qualsovol aparell, emet tres classes de raigs invisibles, designats

per Rutherford arnb les tres Ilotres gregues x, N i ,;.

Els raigs x son semblants als raigs anbdics de l'Ampolla de
Crookes, si be els primers tonen un poder de penetracio, eneare

que feble, mes fort qu'el d'aquests i per q6 tenen aplicacio tera-
peutica, mentres qu'els de I'ampolla de Crookes no's poden

aprofitar.

Els rais ^ serveixon do Iligada ontre els raigs x i els •i havent-

hi entee els raigs '" diterentes gradations que s'aprofiten en

torapeutica, dividint-se en raigs tons, semi-durs i durs. Les pro-

pietats dels primers son molt semblants a les dels raigs x, men-
tres que les dels darrers ho son a les dels raigs Els raigs 13 son
pareguts als raigs catudics de l'ampolla Crookes, mes Ilur po-
der de penetracio es molt mes fort que'l d'aquests, car els raigs
catudics ni tan sdls poden travessar el vidre de l'ampolla, men-
tres que aquells fins travessan tin filtre de 3 milimetres.

Els raig y son analogs als raig X quo neixen de l'ampolla
Crookes. Aquests raigs ; units als ,'3 durs, s'utilitzen en terapeu-
tica per a produir efectes molt penetrants i destructors; sembla

que tinguin una accio electiva sobre les cel-lules neoplasiques i
sobre els teixits patolbgics en general.

SegOns la classe de raigs, el poder de penetracio es diferent.

Els raigs x tenen un poder do penetracio molt feble, car els dete

1/1000 do millimetre de plom. Aquests mateixos raigs son detin-

, 1) Candela Pia, Valencia.-Concepto te6rico-cllnico del radium.
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guts per les capes exteriors del mateix radi quan aquest forma

massa; mes bell dit, quail el radi no es extes en superficie, for-

mant una capa prima.

Els raig 3 tenen un poder de penetracioi molt variable. Per

46 son dividits en tous, somidurs i durs. Els tons s'absorveixen

tan fitcilment coin els raigs x; eL semi-durs son mes penetrants

i en darrer terme tenim els durs, que fan costat als raigs

Els raigs y son els mes penetrants, poguent-se impresionar

amb e11s una placa fotografica i donar impresio fosforescenta a

una pantalla de plati-cianur de barium i travessar una massa de

plow do 10 a 12 centimetres.

Degut an aquesta diferencia on el poder de penetracio dots

raigs x, i i y, nosaltres podem detenir al nostre pier los radia-

cions que'ns convinguin, Pent its de variades substancies nome-

nades litres. Aquests poden esser de plata, plan, plom, alunlini,

llauto niquelat, etz.

Pere s'lia de tenir present quo'ls raigs P durs i els y at tra-

vessar un cus metallic, originen a la surtida noves radiacions

que lean sigut nowenades raigs secondaris. La forga de penetra-

cio d'aquestes radiacions es migrada, peril irriten molt els tei-

xits organics i sobre tot a la poll.

Per a detenir els raigs x, ho obtindrem embolicant el tubu

o placa on hi hagi la substancia radi -activa, amb glassa, goma

o una fulla prima de plom. I per a detenir els raigs 3 es precis

qu'el nitre metallic quo s'usi tinga un milimetre de gruix at

menys. Recordem que'ls raigs mentats, a I'esser detinguts pels

ntetalis originen radiacions secondaries quo tenen una acrid flo-

gosant tan forta com la dels raigs x, i per tant es necessari usar

coin a tlItre el metall que produeixi mes petita quantitat d'a-

questes radiacions. Diu on Recasens que ha refusat el plom coin

a filtro, per esser el metall que mes radiacions secondaries de-

termina, utilitzant ara el llauto niquellat o la plata, perque son

els metalls que produeixen menys radiacions. Nosaltros fem us

de filtres de plow de 2 a 3 milimetres i aiguna vegada quo altra

de llauto niquellat i is ara n'estem contents.

Ara qu'hem tractat d'una manera molt general de les dife-

rentes radiacions omanades del radi, entrarem a I'objecte prin-

cipal d'aquest trehall, o siga, el tractament del cancer do la ma-

triu per aquest metall tan preuat.

Ja esta provat qu'el radi obra de modo favorable contra el

cancer de la matriu. Les investigations de Dominici, de Cheron,
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Rubens-Duval, etz., a Franca, les de Kriinig i Gauss, de Buinin,
I)iiderlein a I'Alemanya i les de Reeasens i altres a Espanya, lean

demostrat que'! radi o altres substancies radi-actives coin el

mesotori, son prou si s'apliquen b6, per a millorar i fins per a

curar, quan totes les terapeutiques havien resultat impotentes,
fins ara, per assolir la seva curacio.

Do quina manera obra el radi sohre les neoplasies malig-
nes? Ilom sap quo una de les propietats caracteristiques de tota
mena do es of poder reproductiu de les cel•lules; per q.6
es tan rhpida la propagacio. La 61•lula cancerosa to un poder
geni,tie oxtraordinari que Ii permet roproduir-se amb gran fa-
cilitat. Sembla que'l primer efecte produit per les radiations
del radi a I'antrar en eontacte amb un cancer, consisteix en min-
var i fins detenir el podor reproductiu de la cel•lula cancerosa.
l'or causa d'aquesta minva i detenci6 de sa reproduccio s'arriba
a ostroncar la produeeio do m6s cel•lules, i coin que aquostes,
pels nlateixos efectes del radi, soft-vixen Is destrucci6 del nueli
i protoplasma arribant fins a Ilur completa desintegracio, v6 un

en el quo desapareixen els elements quo caracteritzen
al carcinoma. Aixo represents on els teixits una perdue de subs-
tancia que per hiperplasia del teixit conjuntiu tendeix a Ia cica-
tritzaeiu. El teixit epitelial es substituit per un teixit d'esclerosi.

En Recasons din (1) que seg6ns ha observat, no totes les
cel Jules canceroses son suseeptibles per un igual a les radia-
ci6ns do les substancies radi-actives. Ha vist certs cassos en
que l'acci(1 ha sigut tan rapida, quo s'ha d'admetre un estat es-
pecial de sensibilitat en la cel•lula; doncs al costat de cel•lules
qu'es disgreguen tot seguit n'lli ban d'altres que resisteixen
quasi sense alteracio diferentes aplicacions de radi. Aquesta di-
ferencia l'lia incitat a provar procediments diferents do prepa-
racio de la nlassa neoplasica per a veure si podia augmentar la
sensibilitat a l'acci6 del radi do les cel•lules pot sensibles.

Ni ohs toes i injeceions dintre de is masse neoplasiea de so-

luciOns do eosina i de Blau do metil'e, ni per l'aplicacio local de

la calor, no s'ha obtingut cap resultat per a produir la nivellaci6

do sensibilitat do les dil'erentes eel•lules canceroses. Per assolir

qualque rosultat s'ha recorregut als mitjans generals, coin son

les injeceions de cuprasa i electro-seleni; havent-se observat que

les malaltes sotmeses a les injections coloidals curaven m6s de-

pressa que les que tan sols s'havien sotmds a I'acci6 del radi.

( 1) Reeasens.-La radinmterapia en el cancer del atero.
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'l'ambe va probar la termo-penetracio aplicada a la regio

ospleuica augmentant la leucocitosi i on consegiiencia augmen-

tant tambe les defen.,es orgauliques, la qual cosa ©s mes neces-

saria en aquelles malaltes qu'estan afeblides i anemiades pels

efectes del cancer i tambe a aquolles qua's yogi possible l'absor-

cio dels productes do desintegracio cellular produlda pal radi.

Aquest procediment no obra on sentit directe sobro la eel-hula

cancerosa, porn indirectameut va augmentant-Ii les defenses nr-

ganiques i per tant detura la propagacio neoplasica.

Per a for un bon tractament del cancer a la matriu valent-se

del radi, cal associar-lo a Ia r6ntgenitzaci6, tinguent en comete

Oil quo diuen Kriinig, Vickham i Degrais, Alexander, Kienbock,

etzetera, do quo hi han tumors radisensibles i riintgennosensi-

bles, de igual qua hi han neoplasies refractaries a I'accio

(leis raigs do radi i n'hi ha quo ho son a la irradiaciO rilntgen-

niana. •Q,(') qua nosaltres ens proposem-diu Calatayud --amb

l'associacio del radi amb els raigs X. consisteix en avorar qual-

sevulga defecte d'afinitat hioh gica efectiva d'aquests agents te-
rapeutics amb respecte als variats elements neoplasics'. 0 be

eom diu en Recasens, per a suplir amb la ajuda dels raigs X el

defecte d'accio en fondaria (leis raigs de radi, en la creenca

de que els primers s'endinzen mes quo aquest. En floc dels 2''_
centimetres de fondaria (1) que segons diu on Delbet, arriba

el radi per experiments Pets amb 5 centigrams de bromur
de radi, la seva accio arriba fins a 3 i 31 2 centimetres, com ho
proven entre altres, els examens histologies practicats per Me-
yer i Handey amb peces anat6miquos provinentes d'operats pel
radi. Aquesta Iimitacio del camp d'accio del radi os eI Inotiu do
la seva insuficiencia quan la neoplasia passa de la pared uterina
i els teixits peri-uterins, quan Ila invadit el parametri, els or-
gans veins o esthn invadits els ganglis pelvians.

Davant d'aquesta insuficiencia del radi d'aceio tan limitada,
surten les aventatges dels raigs X que fissiologicament tenen la
nlatoixa accio, car les cel•lules vives tenen igual preferencia pal
radi que pets raigs X i sofreixen iguals modifications per la Ilur
respectiva infiuoncia.

No fa pas gaire temps que'ls raigs X no tenien el poder

de penetracio quo tenfen els raigs ultra-penetrants del radi.

Mes ara, degut a les modifications introduides als aparells pro-

ductors i als filtres que s'usen, ja podem produIr fascicles do

( 1) Ifergonie et F. Spencer -Le traitement du cancer utereu inoperable.
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raigs X molt durs, de gran intensitat , maigrat la seleccio, at

travers de filtres do 3, 4 i 5 millimetres d'alumini . Des del punt

de vista de penetracio , aquests raigs X seleccionats , son inferiors

ais raigs de radi d'en Dominici ; pero practieament no hi ha tai

inferioritat i fins fregiientment els raigs X son usats amb prefe-

rencia. Aquesta aventatja del raigs de Ri'iutgen es deguda a quo

la intensitat dels raigs emesos per 1'ampolla es molt mes forta

que Is. intensitat dels raigs y que llenga el radi.

Bergonie i Spencer han comprobat que les reaccions dels

teguments despres d'una exposicio de 5 bores als raigs ultra.

penetrants de 1H centigrams do radi col•locats a 2 centimetres

do la pell , eren comparables a les reaccions ocasionades amb

una irradiacio de 20 minuts amb els raigs passats per un filtre

do 3 mm . d'alumini i originats per una ampolla , amb l'anticatode

a 20 centimetres dels teguments . La intensitat dels raigs X podia
considerar - se, dones , com a 15(X) vegades mes forta quo Is dell
raigs do radi.

Encara hi han d ' altres rains que aconsollen aplicar aquest
tractament mixte. La irradiacio riintgenniana pot verificar-se
per portes d'entrada molt grans . I an-.b l'ampolla de Crookes
podom administrar en pot temps una forts dosi d'energia
radihnt.

De modo quo si pot esser , sempre val mes aplicar a l'on-
soinps el radi i els raigs X. Encara que on tortes ocasions s'han
obtingut cures sostingudes i permanents de cancers uter - cervi-
cals, no mes que font us del radi.

Ara entrarem a estudiar torts cassos i observarOm els efeo-
tes ocasionats pet radi.

Fein Is divisio, on cancers at coil de la matriu operables i
cancers at coil de Is matriu inoperables.

Nosaltres entenem per cancer veritablement operable, aquell
que deix la vagina intacta o be hi ha tot al voltant una infiltracio
Ileugera de Is mucosa vaginal on Is qual hi ha el parametri Iliure
clinicament.

D'aquests en presentem 3 cassos , tots tres curats on absolut
pet radi.

Malaita n. e 1. MercOs a l'amabilitat del bon amic i eminent
bacterioleg de I'Hospital de Is Santa Creu , el Dr. It. Moragas,
poguerem for preparations histologiques d'aquesta sola malalta.

La figura i.a fou feta abans do l'aplicacio del radi i demos-
tra quo's tracta d'un epitelioma vegetant at coil do la matriu.
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Per la figura 2.1 practicada despres del tractament, horn pot
veure el teixit escler^,sie, havent desaparegut les cel•lules cance-
roses. En consegiieneia. pot donar - se an aquesta malalta per cu-
rada, tant clinicament corn histologicament.

Les altres dugues malaltes , despres d'un diagnustie clinic
d'epitelioina al coil de la niatriu , despres del tractament esde-

vingue la curaciG clinica.

En els cassos mentats,el resultat no pot esser mes falaguer.

l'e6i nialgrat tot. nosaltres aconselleni el tractament quirurgic
sempro qua's tracti d ' un cancer operable. Car , per la intervon-

ci8, tots els ginecolegs Ilan pogut coniptar cassos de euracio (1)
Leopold, de Ure^de, de 45 cancers at coil, al cap de 5 ant's en

eonipta 21 sense recidiva.

Landau , do Berlin, at cap de 5 anys, de 50 cassos on to 10

sense recidiva. Sweifel . de Leipzig, pub' ica I'estadlstica segueut:

225 interventions vaginals anib 15 defuneions operatories; de

les 210 qu ' en resten, s 'en han de treure 78 de les quo no s'en sap

res. Les 132 qu ' en resten han sigut novainent examinades, ha-

vent-se 'n trobat 85 sense recidiva i d'aquestes 85 se'n han do

treure 52, que si be no tenon recidiva, encara no fa els cinq ant's

que foren operades i resulta, per tart, qu ' en resten 33, que anib

seguretat no tonen rocidiva d'entre les 225, despres dels cinq

anys, i aquestes 30, fa de 6 a 12 anys quo foren operades , havent-

n'hi quatre d'aquesta darrera epoca.

Winter, do K5nisberg, en una estadistica de 300 histerecto

niies vaginals , hi troba 69 cassos que als cinq anys no tonen re-

cidiva , amb una data d'operacio variable de 6 a 14 anys enrera.

Pozzi, cita un cas de 12 i altres do 6 anys. Richelot, molts

entre 1i i 14 anys.

Gutierrez , de Madrit, va presentar una estadistica al Congres

Hispa -Portugues do Cirurgia, en la quo feia constar (life do

44 operades n'hi havien una de 10 anys; 4 de 8; 3 de 7 i altres 3

de 5, totes sense recidiva.

Fargas, do 57 operades , en to una de 10 anys; dugues do 7.

tres de 6, i dugues de 5, sense recidiva.

Totes aquestes estadistiques demostren palosament que']

cancer a la matriu pot curar - se per la intervencio.

Fabre (2), diu en un treball publicat l'any 1915, quo les ob-

1 Fargas.-Tratado de Ginecologia . Tom. II, pAg. 996.
,L Fabrc.- Lea indications tie la i:adlutnterapie Jana le traitement du cancer tie

I'utere .- Annaloa de Ginecologie et d'obetetrique.
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servacions que's puguin haver fet de les cures del cancer a la ma-

triu per mig del radi i que hagin estat aplicades cinq anys

enrera, son molt escasses per ara i estant, i per aixo no poden es-

tablir-se encara conclusions definitives.

En el Congr6s do Halle de 1913, Dtiderlein, Bumm, Kr6ning

i Gauss, varen admetre com a possible la substitucio del tracta-

ment quirurgic pet tractament radio- teritpic.

Degrais eta un cas que quan feia 4 anys d'haver estat trac-

tat pet radi estava b6 del tot. D'altres autors fan esment do quo

passats uns quarts anys del tractament no s'han reproduit.

Nosaltres, amb tot i reconeixor els sorprenents efectes del

radi sobre el cancer cervical i malgrat els resultats qu'hem ob-
tingut, no'ns atrevim a afirmar corn Ito fa el Dr. Recasens, que'l

cancer cervical de la matriu ha acabat d'6sser tributari de la

Cirurgia. Nosaltres pot ser ho far6m quan el temps passat ens

permeti presentar malaltes curades despr6s de 6 6 8 anys de la

data on quo foren tractades. Aixo ens couvortirii on partidaris

decidits de l'empleu tan sots d'aquest tractament per als cancers
operables. I no usar6m m6s que'l radi per aquolles malaltes que
refusin la intervencio.

Al parlar dels cancers inoperahles, pod6m ocupar-nos de
9 cassos 7, at coil de la matriu, i els altres 2, que, endemOs del
coil, interessin of parametri i han product losi(')ns al cos. Aquests
2 darrers hall millorat una mica, pero no han curat. Deis 7 cassos
qui rester, n'hi han 3 quo clinicarrent i per ara i tant, els don6m
per curats; 2 d'aquests eren cancers vegetants, i I'ultre, de forma
corrossiva. Un altre cas era un cancer vegetant, que va millorar
tant, qu'ens feu creure en poguer-ho curar amb qualcuna nova
sessio de radi; pero no ha pogut tenir floc perqu6 no hem tornat

a veure a la malalta. Els 3 cassos qui resten estan ara on trae-
tamont.

No pas totes les formes anati)miques del cancer a Ia matriu

roaccionen d'igual manera per la accio del radi. Els cancers

vegetants son els m6s sensibles als raigs de radi; les vegetaci6ns

s'assequen, minven do volum. Les hemorragies augmenten als

primers dies, despr6s do la primera aplicacio fins a 1'estrem de

que en certes ocasions hem de procedir at taponament per a

deturar-les, pero m6s tard desapareixen del tot. La leucorrea,

purulenta i fetida, es transforma en clara, serosa i inodora,

fins que desapareix de mica en mica. Les dolors minven fins quo

desapareixen at cap de poc. La neoplasia es transforma en toixit



70 Segon Congres de Metges de Llengua Catalana

fibros i at floe on hi havien les vegetations friables s'hi rota at

existencia d'un teixit cicatricial. Endem^s d'observar is desapa-

ricio dels dolors, les hemorragies i la leucorrea i la cura de les

lesions locals, veiem que millora tambe l'estat general, aug-

mentant is gana i les forces de la malalta.

Fabre (1) diu quo les formes corrossives i infiltrades On

molt nles rebels at tractament pal radi. De totes maneres hom

pot veure amb cassos clinics que's detallen, les curacions clini-

ques qu'hem obtingut de la forma corrossiva.

Veritablement, quan es presenten cassos do cancers inope-

rabies es quan conve el tractament pal radi, car altrament ni

tindriem cap mitjh terapeutic curatiu o si en determinades oca-

sions les operesim, vindria la reproduccio at cap de pot temps.

Amb el tractament actual per initja del radi, hi han cassos que

son curats i altres que milloren tart. que desapareixen les hemo-

rragies, la leucorrea i a voltes els dolors, produint a la malalta

un considerable benefici.

A 1'observar els resultats tan gratis obtinguts tart pot radi

com pals raigs Rontgen en el tractament del cancer do la ma-

triu, quasi veiem com s'apropa el dia en quo podrem dir del

cancer go que diem d'altres malalties, o siga, que aquesta neo-

plasia es pot curar sense por a la reproduccio i ditxos sera l'ins-

tant que poguem prosentar una estadistica que demostri at cap

de 6 a 8 anys, que dels tractaments fets no s'hagi presentat cap

reproduccio o si's presenta que correspongui an aquells cassos

que at comen4ar el tractament fossin dels que ara anomenem

inoperables.

CAS I.-Sra. M. T.. de 38 anys, fllla de Puerto Rico. Mens-

truava als 16 anys normalment. Va casars-se als 17 anys. Ila es-

tat 7 cops embragada sempre normal. Fa 10 anys do is darrera

vegada. A tots els parts ha seguit l'acostumada. Fa nits dos o

tres mesos que va comencar a queixar-se d'un iiuix fetid groc i

d'un cent dolor en la tosa iliaca dreta.

Exploracio.-Es troba en el coil de la matriu una tumoracio

exuberant que sangra amb gran facilitat invadint la part dreta

de la matriu i interesant part del Ilabi anterior i posterior amb

la comissura dreta; el foes do sac lateral dret infiltrat. La part

dreta de la vagina Iliure. La part esquerre del toll do is matriu

(1) Fabre.-Loc. cit.
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i el foes de sac esquerre estiui complotament Mures, igualment

que ]a part esquerra de la vagina.

/)iagwistic clinic.- Epitelioma operable at coil de la matriu.

Diagnostic histologic. - Adenoma vegetant amb eel•lules ei-

lfndriques maligne.
El 3 de Marc de 1916 li faig el raspat de la tumoracio que

to at coil de la matriu.

La primera aplicacio es fa el dia 5 de Marc, li col-loco
6 centigrams, en dos tubus 4 i 2 centigrams de sulfat de
radi, posats en un flltre doble do plom de 2 min. de gruix. EIs

lii deixo 48 bores colocats on el conducte cervical i sostinguont-

ho amb gaga. Mentres dura la primera aplicaeio no's rota cap
alteracio ni en el pols ni on la temperatura. Al segon dia d'apli-
cacio tinguo calfrets, basques i vomits.

Al esser reconeguda el 22 de Marc li trobo millorades les

lesions locals i desaparescut el fluix; ja no sangra at tacte.

El dia 25 de Marc va tenir la regla quo li dura 6 dies.
El dia 5 d'Abril de 191(3 faig la segona aplicaeio de 6 egrs•

do sulfat de radi amb un filtre doble do plom de 2 inm. durant

44 bores. A les 3 bores d'aplicacio, se rota dolors en el baix

ventre, amh niiccio fregiient; temperatura i pols normals.

El dia 3 de Maig la reconec i no li trobo cap lesio.

Eldia5de Maigde1916, tercera aplicaeio do 6 cgrs. do sulfat

de radi en filtre doble de plom de 2 min. de gruix durant 40 bo-
res. I la tingut basques i vomits.

El dia 5 do Juny do 1916, quarta aplicacio do les niateixes

quantitats i filtres que Ies altres vegades, pero, amb 24 bores do

durada. No hi ha res do uou.

El dia5 de Juliol de 1916 faig la quintaaplicacio,anih 5 egrs.
embolicats amb paper d'estauy de 2 nitn. de gruix, durant 24
bores. Va teliir basques. Despres d'aquesta aplicacio ordeno un
examen histologic del lloc on hi liavia lesio el qual dona per re-
sultat trobar-li ibro-cel•lules i dipiisits pigmentaris.

Malgrat la seva curacio, li vaig dir que al Oetubre sogfient li
farfa on altra aplicacio de radi, pero per motiu d'haver-se'n gnat

a Madrit no volgue per go, perdre la sessio do radi corresponen-

ta i va anar a trobar at Dr. Recassens qui, ple de la amabilitat

que'l caracteritza, un cop inforniat per ella, de les diferentes

aplicaciOns de radi que jo li havia fet, dons ordres per a que li
fos aplicat. Al arribar aqui li vaig trobar una lleugera infiltra-

cio rectal que desaparegue passats uns dies; fent-me pensar que
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Ia dita infltraeio no era altra que una radiodormitis. Ara, es tro-
ba perfectament i per l'oxploracio no s'hi notra res. Per taut
erec que des d'ara la podem donar per curada, car l'examen cli-
nic i histologic ho demostren.

CAS It. Sra. L. A,. do 49 anys, filla do Velez-Rubio (Allne-

ria). Menstruava als 14 anys completament normal. TIa estat sis

cops embragada amb parts normals; del darrer ja fa 10 anys.

Despres dels parts la regla s'es prosentat b©. Fa 7 meson quo es

va comen4ar a queixar en els intervals menstruals de fluix blanc

brut, fetid i en qualques ocasions de certs dolors al ano. Miccio

frequent.

A 1'oxploraci6 pel tacte es troba una massa exuberant que

ocupa tota la vagina amb infltracions en els fons anterior i la-

terals del sac vaginal.

Li faig el raspat d'aquesta masse deixant-hi una cavitat per
a posar-hi el radi.

Dictgndstie clinic. - Epitelioma vegetant inoperable de la
matriu.

La 1.1 aplicacio la faig el dia 7 Marc de 1916, Ii aplico 6

centigrams de sulfat do radi en 3 tubus do 1, 2 i 3 cgrs. posats on

filtres de plom do 2 mm do gruix. Li deixo per 24 bores. Tem-

peratura 37°8, pols 90.

Reconeguda el dia24 do Marc, llavIen desapareg ut els dolor,

del fluix. sense trobar diferencia en les lesions locals. La miccio

As normal.

La 2.a aplicacio de radi el dia 6 d'Abril do 1916. N'hi poso 9

centigrams en flltres de ploin de 2 nun do gruix, durant 14 ho-

rns no s'ha presentat res de nou.
Reconeguda el dia 4 do Haig trobo les lesions locals millo-

rades.
La 3.a aplicacio de radi el dia 6 de Maig de 1916, amb 51 cgs.

on flltres do plom del mateix gruix'quo a les aplicacions passa-

des. Temps d'aplicacio, 16 bores.

La 4.a aplicacio el dia 0 do Juny do 1916, anlb 7 cgrs. do

radi on filtres de plom do 2 mm. do gruix. 24 hores do durada.

I la tingut basca.
Despres d'aquesta aplicacio les lesions locals estan molt

millorades.

La 5.'aplicaci6 oldia(i Juliol de 1916 amb 6 cgrs. de radii en

tiltres do plum de 2 mm. de gruix. 24 bores de durada, s'ha tor-

nat a presentar la miccio frequent.
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La ti." aplicacio, el dia 6 d'Agost de 1916 amb 9 cgrs. on fll-
tres de llauto niquelat de 2 mm. de gruix. 24 bores de durada.
Tingu© basca

La 7.11 aplicacio el dia 6 de Septembredel916 amb7 cgrs. de
sulfat de radi ell filtres de plom de 2 mm. de gruix. 48 bores de
durada.

La trobo curada de les lesions, i com es natural, amb el coil

de la matriu destruit. Clinicament se la pot donar per curada.

Cns III. -Sra. T. D., de 29 anys, de Tarragona. Menstruava

normalment als 13 anys, i regularment, cada mos. Se va casar
als 16 anys. IIa estat 6 cops embracada amb parts normals; del
darrer fa 10 meson i d'es d'allavors to hemorragies quo seguei-
xen al entrar a 1'Hospital, Sent dolors al baix ventre i a les re-
gions renals. Fluix blanc brut. Miccio frequent i amb dolor.

Exploracio. - Es troba la vagina ocupada per una massa
exuberant quo sagna amb gran facilitat, amb inflltraciOns on ols

Eons anterior i laterals del sac vaginal, trobant-so Iliure la mu-
cosa rectal.

Faig el raspat de la dita massa deixant una cavitat per a
introduir el radi,

Diagnostic clinic. - Epitelioma vegetant inoperable del coil
de la matriu.

La 1.' aplicacio, el dia 5 do Marc de 1916, amb 9 cgrs. do
sulfat de radi on 3 tubus de 1, 3 i 5 cgrs. Pels tubus del i 3 cen-
tigrams s'hi posen filtres de plom de 2 mm. do gruix i pels do
5 centimetres un filtre de 3 mm. do gruix. Els 9 cgrs. s'hi dei-
ven per 48 hores. A la tarde del mateix dia de l'aplicacio es
presenten Basques i Omits quo encara duren al dia segiient.

Temperatura mhxima 37'r), pulsaeions 104. A la tarda del dia

quo so li tregue el radi tci una hemorragia que obliga a for-li un

taponament. Als 8 dies tornen les hemorragies, pero no tan

fortes. Fluix groguenc sense cap mala olor.

Reconeguda el dia 3 d'Abril 1916, diu que encara sent do-
lors perO no tant forts. La miccio es normal, havent desapares-

cut el dolor i la fregi1encia al orinar. Les lesions locals esti n

molt millorades i no sangren at tacte. Han finit les hemorri -
gies.

Amb la 2.a aplicacio del 5 d'Abril de 1916 se li posen.9 cgrs. en

tubus i en filtres de plom de 2 mm., deixant-els'hi per 32 hores.

A les 5 bores es presenten basques i vomits. Temperatura nor-

mal.
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Reconeguda el dia 4 do Maig, les lesions so troben mes mi-
Ilorades.

A la 3." aplicacio, del 5 del mateix mes de 9 cgrs. en filtres
de plom de 2 mm. durant 24 bores es produeixen basques i
vomits.

La 4.a aplicacio, el 5 de Juny,es fa amb lamateixa quantitat

i filtres que la darrera vegada i tambe durant 24 hores.
Despres d'aquesta aplicacio segueixen les dolors, encara que

no tant fortes i ha minvat molt la leucorrea.

Al 5 de Julio[ fem la 5.° aplicacio amb les mateixes quanti-

tats i flltres que les altres vegades i durant 24 bores, presen-

tant-se basques i vomits.

AI 5 d'Agost li fem la V aplicacio de 9 centigrams en flltres

de Ilauto niquelat do 2 mm. de gruix. Se li deixen 24 hores.
tinguent basques.

Despres d'aquesta aplicacio han desaparegut els dolors i la
trob6m tan millorada de lee sever lesions locals que ens fa

creure on la possibilitat do la seva curacio si so li pot for qual-

que altra aplicacio. No Them vista mOs.

CAS IV.-Sra. A. C.. de 63 anys, fllla de Prades (Tarragona).

Tinguo la primera menstruacio als 13 anys i despres cada mes

normal. Va casar-se als 18 anys. Ha estat 7 cops embracada amb

parts normals, siguent el darrer 28 anys enrera; fins ara la regla

normal. Als 44 anys fou menopausica. I fa 4 anys que comenq

a sofrir hemorragies, dolors abdominals i fluix blanc brut.

Exploracio.-Pel tacte es nota el coil de la matriu del tot

destruit, excarat; trobant-se infiltrats tots els Eons vaginal, i la

matriu fixa.
Diagnostic clinic. -Epitelioma corrossiu inoperable do la

matriu.
La 1.a aplicacio es fa el dia (i de Juny de 191( amb 8 centi-

grams de sulfat de radi, posats els filtres de plow de 2 mm. de

gruix. S'hi deixen 24 hores. Ha tingut basques i vomits i una

hematuria el mateix dia de 1'aplicaci6. Al dia segdont orina nor-

malment.
Desproa d'aquesta aplicacio paren los hemorragies i minven

la leucorrea i les dolors.

La 2.a aplicacio tg lloc el dia 6 de Juliol de 1916 amb 5 cen-

tigrams i en filtres de plom de 2 mm. de gruix, 24 bores de du-

rada. No presenta res de nou.

La 3.11 aplicacio el dia 6 d'Agost amb 6 cgs. i amb els ma-
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toixos filtres do I'altra vegada, durant 24 hores. Ha tingut
basques.

La 4.1 aplicacio el dia 6 de Septembre amb 8 cgs. i font us

dels mateixos filtres de les altres ocasions. S'hi deixen tambe 24
hores.

Despres d'aquesta aplicacio se sent dolors en el baix ven-
tre, els quals desapareixen als 21 dies de la dita aplicacio; una
hemorragia.

No torno a veure a la malalta fins at dia 2 de Desembre de
I'any passat, Ens din quo's troba be del tot. Pei tacte vaginal no
es troba mes quo una cicatriu tota Ilisa. Pei tacte rectal es tro-
ba una petita inflltracio en la Cara anterior del recte.

La 5." aplicacio el dia 5 de Desembre de 1916 atnb 6 cgs. do
sulfat do radi, i filtres de plom do 2 mm. de gruix aplicats at
recte on els hi deixo durant 16 hores. No presenta res de nou.

Passats uns quarts dies es troba molt millorada do 1'infil-

traci6 rectal.

La 0." aplicacio el dia 5 de Janer de 1917 amb 5 cgs. i tam-
be amb filtre de plom del mm. do gruix. Aplicacio rectal du-

rant 22 hores.

Es reconeguda e1 dia 3 de Febror de 1917, trobant-li molt
millorada l'infiltracio rectal.

El dia 3 do Marc torna a esser reconeguda, havent desapa-

rescut l'infiltraeio rectal.

La dono per curada clinicament.

CAS V.-Sra. M. F., de 48 anys, filla de Vich, va comencar a
menstruar be als 12 anys. Va casar-se als 19 anys. Ha estat 2

cops embracada amb parts normals. Del darrer fa 20 anys. Des-

pres do cada part la regla s'ha presentat be. Fa 19 anys que tin-

gue una hemorragia que li dura 19 mesos i despres se li pre-

senta la regla cada 3 setmanes. Fa 9 mesos que tingu6 una

hemorragia quo li dura 8 dies i despres li vingue fluix pudent

que encara dura.
Exploracui.-Al colt de la matriu s'hi troben vegetacions

papiloses quo s'estenen fins at foes del sac anterior i esquerre
formant un tumor del tamany d'una taronja-mandarina. Se fa

el raspat del fons i del coil fins a deixar-lo his del tot. El teixit

estirpat friable.
Diagnostic cli-nic.-Epitelioma at coil operable.

La 1." aplicacio fou el dia 5 d'Octubre de 1916, de 9 cgs. do

sulfat do radi posats en filtres do plom de 2 mm. de gruix, dei-
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xant-els'hi per 48 hores. Mentres Jura l'aplicacio no passa res

de nou.
Examinada el dia 2 do Novembre de 1916 1'hi trobo el coil

de la matriu i el fons del sac anterior i esquerre molt millor,

no havent-hi mes quo una petits papilla en la cara inferior del

coll.
La 2.1 aplicacio fou el dia 5 de Novembre de 1916, amb les

mateixes quantitats i filtres do l'altra vegada i amb una durada

de 18 hores; no presentant-se tampoc res de nou.

A lesser examinada el dia 4 de Desembre passat, trobem

quo ja no to fluix pudent ni s'han presentat les hemorragies ni

dolors; ni pel tacte se l'hi troba cap lesio.

Clinicament la donem per curada.

CAS VI.-Sra. M. 0., do 62 anys, fllla d'Alcira. Menstruava

als 18 anys del tot normal. Va casar-se als 30 anys. Iia estat 5

cops embracada amb parts at sou temps i normals, i amb 4 fe-

tus vius i un do mort. Despres dels parts, la regla es presen-

tava be. Monophusica als 48 anys. Fa 3 mesos que's comenca a

queixar do fluix blanc brut i fetid que encara segueix at exa-

minar-la per primera vegada.

Exploracio.-Se I'hi troba un papiloma implantat al coil do

la matriu amb inflltracio on la base. El coil de la matriu erite-

matos. L'extirpacio del papiloma amb pinces. L'hi son fetes

cauteritzacions amb clorur de zenc, i veient que no millora so

li aplica el radi.
Diagnostic clinic. - Epitelioma at coil, operable.

La 1.' aplicacio fou el dia 5 d'Oetubre de 1916, do 6 cgs. en

flltres do plom do 2 mm. de gruix, durant 48 hones. Mentres

dura 1'aplicaci6 no's presenta res de nou.

A 1'esser examinada el dia 4 de Novembre so troben les le-

sions molt millorades.

La 2.a aplicacio, el dia 5 de Novembre, amb les mateixes

quantitats i flltres que l'altra vegada i durant 18 hores, sense

presentar-se tampoc res de nou.

A 1'examinar-la el dia 4 de Desembre no se li troba cap to-

sio, havent desaparescut el fluix quo tenia i trobant-se ella be

del tot. I per to tant, on aquest mes no se li fa cap altra apli-

cacio.
Al tornar-la a veure el dia 3 de Janer de 1917 la donem cli-

nicament per curada.

CAS VII.-Sra. A. V., de 54 anys, fllla de Barcelona. Mens-
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truava als 12 anys be dot tot calla mos. Va casar- se als 24 anys i
ha estat 7 cops embracada; 5 at seu temps i normals i 2 gasta-

ments de dos i tres mesos. I)ol darrer embrac ara fa 17 anys. Fou

menopausica als 49 anys. Fa 6 mesos quo's comeni a a quoixar

d'hemorragies i mes tard de dolors.
Exploracid.-Es troba el coil de la inatriu destruit amb in-

flltraci6 als foes vaginals i invasi6 on el parametri. Lesi6ns a

mes a Inds del coil. Tambd on el cos de la matriu.
Diagndstie clinic. -Epitelioma corrossiu inter, inoperable.
La I." aplicaci6 fou el dia 6 do Novembre de 1916, do 9 cen-

tigrams do sulfat de radi en flltres do glom do 2 mm. de gruix

durant 24 bores. No ha sofert basques.
Torucm a examinar-la el dia 4 de Desembre. Han flnit les

hemorragies, han minvat el fluix i les dolors i es trobamesmo-

vible la matriu.

La 2.a aplicaci6 fou feta el dia 5 de Desembre amb les ma-
teixes quantitats i flltres de I'altra vegada i amb 16 hores de du-
reda, sense quo's presenti de non.

Al Janer de 1917 la torno a examinar trobant- li les lesi6ns
del coil m6lt millorades i seguint encara les del fons de la ma-
triu . Ja no td hemorragies; ha minvat el fluix pero segueixen
les dolors.

La aplicaci6 3.' es fa el dia 6 de Febrer de 1:)17, amb 5 cen-
tigrams do sulfat do radi i amb filtre de plow de 2 mm. de

gruix. Dora 24 hores.
Reconeguda el dia 3 do Marc, encara segueixen les dolors.
Altra vegada el dia 4 d'Abril, havent-hi encara les lesi6ns

at fons do la inatriu.
I per altre reconeixement del 2 de Maig passat, encara es

notan les dolors i hi han les lesi6ns at fons de la matriu.

CAS VIII.-Sra. V. M., de 4:3 anys, fllla de Valencia, entra a
l'llospital el dia 7 de Desembre de 1916 i ocupa el Ilit n.° 9 do
la Sala de San Joan. Menstruava ais 15 anys i eada mes del tot
normal. Va casar-se als 17 anys i no ha estat embracada. Meno-
pausica ale 38 anys. Fe (1 mesos que's comenck a queixar de
fluix fetid; i fa 4 mesos quo tingue una hemorragia i dolors

abdominals, continuament el Huix.
Exploracio.-Se Phi troba una masse exuberant quo ocupa

tote la vagina amb inflltraci6 en tots els fons del sac i invasi6

del parametri i lesi6ns del cos. Faig el raspat de la dita massa.

Diagnostic clinic.-Epitelioma vegetant inter, inoperable.
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La 1.1 aplicacio es fa el dia 5 de Janer de 1917, de 10 cgs. de
sulfat de radi en filtres de plom de 2 mm. de gruix. L'espai
d'aplicacio pals 10 cgs. es de 22 hores, deixant-hi 5 cgs. 24 hores
mds. Li s6n trets els 5 cgs. per haver-ne tingut precissiO per al-
tre cas. Mentres ha durat ]'aplicacio ha tingut vomits. I uns dies
despres va sofrir una hemorragia que'ns obliga a far-li un tapo-
nament per estroncar-la.

La 2.' aplicacio, el dia 5 de Febrer. de 6 cgs. de sulfat de
radi en filtres de plom de 1 mm, de gruix durant 24 bores.

Reconeguda el 3 de Marc ban finit les hemorragies; ban
minvat les dolors. Continuen la leucorrea i l'inflltracid.

La 3.a aplicacio, el 6 de Marc d'enguany, de 10 cgs. de radi
on filtres de plom do 2 mm. durant 24 bores. Td basques.

Reconeguda el 4 d'Abril segiient, se nota qua continua la
leucorrea i no to hemorragies. Fortes dolors en ]a fossa iliaca
esquerra. Les lesions locals del colt millorades i el cos excavat.

La 4.1 aplicacio el 5 d'Abril mentat, de 5 cgs. de sulfat de
radi en filtre de plom de 2 mm. de gruix durant 24 hores. Ha
tingut fortes dolors abdominals, que'ns ban obligat a aplicar-li
una injecci6 de morfina.

CAS IX.-Sra. V. B., de 59 anys, fllla de Ventosa (provincia
do Cuenca). Menstruava als 13 anys normalment. Va casar-se
als 18 anys. Va estar 9 cops embracada amb tots els parts at
seu temps i normals. Als 52 anys menopausica. Fa 8 mesos que
comenga a tenir hemorragies que encara duren.

Exploracio.-Pel tacte es troba una massa quo invadeix el
coil de la matriu, amb infiltracio en els fons vaginals i que san-
gra amb gran facilitat.

Diagnotic.-Epitelioma vegetant del coil de la matriu. In-
operable.

La i." aplicacio es fa el 5 de Febrer d'enguany, que per no
disposar do tuhus de radi li fou aplicada una placa de 4 cgs., la
qual fou substituida el dia 6 per un tubu de 5 cgs., quin li fou
deixat per espai de 24 hores; havent-li sigut aplicat el radi on
conjunt, per espai do 48 hores.

A l'esser reconeguda el 3 del Marc de 1917, ban finit les he-
morragies; segueix la leucorrea, el coil de la matriu se troba
del tot His i resta tot just, una mica d'inflltracio en el fons va-
ginal esquorre.

La 2." aplicacio el dia 5 de Marc. de 5 cgs. do radi on filtres
de plom do 2 mm. Dura 1'aplicaci6 24 hores. Td basques.
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Reconeguda el dia 3 d'Abril d'enguany, no se li troba cap
lesio local.

I per un altre reconeixement, fet el 2 de Maig darrer, no's

troba tampoc cap lesio local, ni to cap mena do dolors. La do-
nem per curada clinicament.

CAS X.-Sra. L. S., de 48 anys, filla de Castellfort (Castello).

Menstruava als 12 anys i normal tots els mesos. Va casar-se als

23 anys i ha estat 7 cops embracada amb parts normals. Del da-
rrer part fa 11 anys. Despres ]a regla segui be. Fa 4 anys quo
tingue una hemorragia que li dura 40 dies, i mes tard desarre-
gles menstruals, Ara fa un any que comenca a queixar-se de
petites hemorragies; leucorrea pudenta.

Exploracio.-Pel taste se troba el coil exacarat amb infil-
tracio en tots els fons vaginals.

Diagnostic.-Epitelioma corrossiu del coil de la matriu. In-
operable.

La 1.' aplicacio fou el dia 5 de Marc d'enguany, col.locant-li
10 cgs. de radi en filtres do plom de 2 mm. durant 24 hores. Ha
tingut basques.

A lesser reconeguda el dia 4 d'Abril, diu que va tenir uaa
hemorragia de 24 hores, dos dies di spres de la 1. aplicacio. Ha
minvat in leucorrea. No to dolors. Les lesions locals estan molt
millorades.

La 2.' aplicacio el dia 6 d'Abril d'enguany. Li son aplioats
5 cgs. de sulfat de radi en un filtre de plom de 2 mm. durant 24
hores.

Reconeguda el 2 de Maig de 1917, no to hemorragies ni leu-
correa i quasi no's troba lessio local.

La 3.a aplicacio el dia 5 do Maig de 5 cgs. de radi en filtres
do plom de 2 mm. durant 24 hores. No hi ha rOs de nou.

CAS XI.-Sra. A. DI., de 36 anys, filla de Galasparra (Murcia).
Menstruava als 16 anys, dismenorreica. Casada als 19 anys. Ha
estat 5 cops embracada. El primer part al seu temps i el fetu
viu; els altres 4 parts als 8 mesos. Del darrer ja fa 8 mesos. En
fa 5 que's queixa de fluix fetid i brut i de dolors al hipogas-
tric. Fa un mes que esta amenorreica.

Expploracio.-Pel taste se troba una massa exuberant fria-
ble i quo sangra amb gran faeilitat amb infiltracio en els fons
vaginals.

Diagnostic.-Epitelioma vegetant al coil de la matriu. In-
operable.
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La 1.' aplicaci6 es fa el dia 5 d'Abril do 11.117, colocant-li 9

centigrams do radi per espai de 24 hores amb filtres de plom do

2 mm. Mentres ha durat l'aplicaci6 ha tingut basques i vomits.

Es reconeguda el 2 de Maig trobant-li molt poca leucorrea

sense mala olor. Ilan desaparescut Jos dolors. Encara hi han le-

si6ns al coil, havent minvat l'inflltraci6 i la massa exuberant

que ocupava la vagina del tot.

La 2.a aplicaci6 el dia 6 de Maig de 1917, de 9 cgs. de radi

en flltres de plom de 2 mm. durant 24 hores. Havent-se presen-

tat Basques i vomits.

CAS X1I.-Sra. A. P., de 46 anys, fllla do Lleida. Menstruava

als 10 anys, dismenorreica, la t6 regular cada mes. Casada als

24 anys. Ha estat 7 cops embragada, parts normals, desarregles

menstruals. Fa 6 anys del darrer part. Es queixa de meno i me-

trorragies des de fa 8 mesos, leucorrea fetida, no t6 dolors.

Exp.loracio -El llabi anterior del colt se troba inflltrat i el

llabi posterior destruit, amb fungositats i inflltraci6 mucosa va-

ginal posterior.

Diagnoslic.-Epitelioma infiltrat del coil de la matriu. In-

operable.

La Le aplicaci6 es fa el dia 5 do Maig d'enguany. Li s6n co-

locats 9 cgs. do radi amb filtres de plom de 2 mm. per espai do

24 hores. Mentres dura aquesta aplicaci6 t6 micci6 frequent.


