
EL HADI EX GINECOLOGIA

pel Dr . E. RIBAS RIBAS

Despres do 5 anys d'estudiar l'accio del radi en Ginecologia

podem sentar les segiients

CONCLUSIONS

1.a Que to una accio marcada sobre l'ovari puix la majoria

de les malaltes tractades pel radi no menstruaren mes. Iles to

d'extrany, puix sabuda es la sensibilitat exquisita del follicle

de Graaf madur at radi. Potser aquesta accio pugui explicar el

benefici del radi en les hemorragies uterines d'origen ovaric

i en els fibromes intersticials. L'accio del radi sobre l'ovari es
evidenta.

2." Aquesta accio sobre l'ovari demostra el poder pene-
trant del raigs durs del radi. Aquet, introduIt dins de la cavitat
uterina pot donar efoctes sorprenents sobre processos intra-
pelvics. Mancats oncara d'experiencia, cal orientar-nos per no
deixar tan bell mitjih per combatre processos anexials.

3.a L'accio del radi sobre el cancer do I'uter es sorprenent.
Nostra experiencia ens autoritza per dir que els resultats obtin-

guts amb el radi previ raspat i desinfeccib do la neoplasia han
sigut: a) bons i permanents en el cancer incipient del cos de
l'uter; b) bons, pero sols immediats i momentanis en el cancer
extern del cos de l'(iter; c) sorprenents i rapids on el cancer de
coil forma vegetant per to menys coin resultats immediats i en
bastants casos coin a curacio duradora; d) els resultats han



414 Tercer Congres de Metges de Llengua Catalana

sigut pots i oncara negatius en les formes corrosives, atrofiques
i esclerosiques.

4.' No devem dar per curat el cancer uteri ni eucara des-
pres d'una Ilisa i solida reintegracio anatomica: alguns son els
casos que als pocs mesos, a l'any o mes tard conservant-se la
curacio del colt presenten infiltracions del parametri.

5." El radi aplicat en I'dter o en la vagina no to radical i
permanent accio sobre les infiltracions del parametri; els raigs
X no tenon millor intiuoncia, no hem vist ni un cas do curacio
permanent ale dites infiltracions, tan sols help apreciat un re-
tard eu sa evolucio i dismiuucio do la dolor.

fi." Sols amb una actuacio constant i duradora del radi
es logra algan benefici en el cancer do Hitter.

i.a L'accio es rapida en general en els casos que arriben a
la curacio clinics.

8.a L'accio del radi no es completament innocents. No do-
vem emplear les mateixes dosis i durant el niateix temps en to-
tes les formes de cancer genital; no oblidem que els productes
d'autolisi celul•lar rapidament provocada es reabsorboixen i
poden conduir a on desastre en individus de deficients emunc-
toris. Som enemies do les dosis intensives.

9.' Gros is el progres obtingut en l'aplicacio del radi en
Giuecologia, peril avui coin abatis sour intervencionistes en el
cancer do litter quan precogment arribein al diagnostic, pero
eonvenquts de la boadat del radi l'apliquem sompre despres de
tots interveneio per cancer uteri ja actuant dins la pelvis o dins
de la vagina. Ins mes, el radi es dtil moltes voltes per convertir
en operables casos inoperables. Reserveni 1 as exclusiu del radi
o combinat amb els raigs X per als casos quo no accepten l'ope-
racio, o be quan aquosta esta contraindicada per l'extonsib de
les lesions o be per les conditions do la malalta: exces de
grassa, nefritis, cardiopaties, etc.

Disci.tssio : Dr. Guillem Ribas

Si haves sabut quo en aquest Congres s'liavia de tractar del
radi eu Ginecologia, hauria portat les histories de les malaltes

de cancer de Inter que jo lie tingut ocasio de tractar mitjan-

cant el radi. AixI podria explicar als senyor congressistes els

casos de malaltes que s'han curat, de les quo lean millorat i de

les que no han obtingut cap resultat do l'aplicacio del radi. Les
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in ala Ites quo jo lie tractat son ones 40. D'aquestes n'hi havia tres

quo tenien un 611cer del coil del I'uter operable, les tres es cu-

raren, una amb analisi histologic abans do l'aplicacio i despros de

1'aplicacio. Aquesta malalta fa tres anys que la vaig donar per cu-

rada. Fins ara no ha vingut Is reproduccio. Els altres casos es trac-

tava d'epitel'lioines del colt de l'uter inoperables, uns s'han cu-

rat, altres han millorat i altres han enipitjoratentrant en aquests

els que envaien no sots el coil sino tanibe el cos. (Vegin-se les

moves coinunicacions at II Congres de Metges de Llengua

Catalana i a ('Academia do CiOncies Me(liques de Catalunya),

El criteri que tint format en aquests casos, es quo quan es trac-

ts d'epitel-liouies operables, les hi recomano la intervencio, ja

que amb aquesta tots els ginecolegs tenieni casos quo no ha

vingut la reproduccio fins els chic, sis, set i mes aiiys inetitre

que amb el radi, coin que fa pot temps que l'usem, no sabem Si

vindra o no vindra la reproduccio. El cas quo he tingut ocasio

d'observar quo fa mes anys i quo no ha vingut la reproduccio

es el cas que he citat mes arnunt i quo fa tres anys que' li vaig

donar Yalta. Quan hauran passat rues anys, si llavors tenien ma-

laltes quo no hagin presentat reproduccio, aleshores podrem

recomanar l'aplicacio en aquests casos d'opitel•lioma opera-

ble. Avui coin avui tenien de recomanar 1'iiitervencio a menys

quo Is malalta la refusi, en qua] cas les hi aplicarem el radi.

Quan es tracti de cancers iuoperables aplicarem el radi puix

alguns casos es curer i altres milloren.

DiscussiO : Dr. Fargas

Les conclusions del Dr. Ribas i Ribas son altament encorat-
jadores des de dos punts de vista: Per una banda, la possibilitat
de la utilitzacio del radi en altres afeccions ginecologigties que
no siguin malignes: De tots son coneguts els treballs Won Che-
ron sobre el tractament dels fibromas pal radi. Jo he fet
tanibe alguns treballs en 3 casos de nietrorragies virginals quo
lie tractat pal radi, considerant In l>ipertrofia de la mucosa
uterina coin un veritable adenoma i penso que seguint font in-
vestigacions trobarem eticara utilissiines aplicacions del radi.
Per altra banda el concepte quo ja tenien del radi en el trac-
tament de les neoplasies uterines epitel •lials, quan el 11 Congres
de Metges de Llengua Catalana, es el mateix que podem defen-

sar avui i subscric totes les conclusions del Dr. Ribas i Ribas, no
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participant dels grans optimismes de Recasens, per exemple,
i quo jo crec son bon xic exagerats, puix mai he pogut compro-
var els brillants resultats de que fan esment i que celebraria
que algun dia vinguessin a coufirmar-se, pero avui jo operard
tots els cancers operables i aplicare el radi coin a ulitja proven-
ti u contra la recidiva o coin a pal•liatiu on el casos inoperables.

Reciifacacio: 1)r. Ribas Ribas

Agraeixo la intervencio dels Drs. Guillem Ribas i Fargas i

em felicito do la unaninlitat que existeix en acceptar les moves
conclusions. Hi ha qui diu quo no mes deu emplear-se el radi

despres d'operat el cancer uteri i no m©s on els casos inopera-

bles, coin a pal•liatiu. Altres quo cal aplicar-lo per a mirar de
prescindir de l'operacio. No cal quo repetoixi les conclusions.

No devem esser pessimistes ni. optimistes; els lets demostren

que el radi to una accio positiva sobre la cel•lula cancerosa;

amb aixo n'hi lla prow per a continuar les investigations sense

descuidar el tractament quirurgic que ja queda indicat.

En resum: oporacio i radi on els casos operables, radi en

els inoperables.

Celebro que el Dr. Guillem Ribas hagi pogut veure cura-
cions en casos d'inflamacio del parametri alub els Raigs X. Jo,
pero, use el radi a la dosi de 5 centigrams, durant 24 hores ca-
da mes. Finalment exprosso la meva conformitat amb el doctor
Fargas en estendre les aplicacions del radi als procesos flogis-
tics anexials.


