
ACCIO MICROBIOLOGICA I)ELS 1tAI(,,S RONTGEN

EN GINECOLOGIA

pel Dr . J. M. VILAPLANA

Les Ileis que regeixen la radiosensibilitat biologica poden
formular - se dient: els raigs X obren sobre les cel•lules amb tanta
major intensitat com:

1. Major es sa activitat reproductora.
II. ales llarg es son pervindre carioquinetic.
III. Sa morfologia i ses funcions son monys definitives.
Els nostres treballs sobre lo que titula la present comuni-

caeio, confirmen plenament les esmentades ]leis de Bergonier i
Tribandeau.

AccI6 SOBRE L'APARELL GENITAL

Irradiant I'aparell genital (dosi normal) d'una cobaia, s'ob-
serva que el temps que I'ovari es totalment o partial degeneraty
els restarts orgues estan indemnes o ofereixen insignificants
alterations, el que no es mOs que una consegi:iencia del quo so
sap respects a radiosensibilitat biologica. Tots els treballs que
fins a la data s'hau succeit a l'objecte d'investigar los altera-
tions histologiques de la glandula genital femenina sotmesa a
les radiations catodiques, han permi s sentar la degeneratio de
la mateixa; hi ha doncs, concordancia en el fet fonamental; no
obstant, hi ha una remarcable discrepancia quan es tracts d'ex-
plicar la manera d'acomplir-se el proces degeneratiu. Aitals
discrepancies son fines do la diversitat do ti cniques empleades.

i del diferent moment que es feren els preparats.
Passeln a interprotar els fets observats per nosaltres. Com-
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parats els ovaris de dues cobaies germanes, seas irradiar ]a una
i als dos mesos d'haver rebut l'altra una dosi actinica completa
(dosi ovarica), es veu a primers vista, que l'ovari de 1'ultim ani-
mal es tres voltes mes petit que el del primer. Els tails seriats
dels ovaris bessons (14 dels no irradiats i 16 dels irradiats) mos-
tren baix el mateix augment un formidable contrast (microfot. I
i II). En efecte, mentre que en la primera s'observa 1'estructura

Microfotografia I

Ovari de cobaia sense irradiar.

neta de l'orgue amb tots sos elements i fases distintes, en la
segona es quasi completa 1'absencia de l'estructura ovarica; el
teixit conectiu interstitial ocupa el camp, sernbrat de qualques
punts hemorriigics; tots els camps son pareguts. Microscopant
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diferents ovaris provinents d'altres tantes cobaies sacrificades

en periodes diversos de tractament i despres d'haver rebut va-

riades dosis actiniques (20 preparacions a gran augment), se'n

dedueix el seguent: els follicles de Graaf madurs ban perdut

l'ovul, mentre que el conserven molts dels corresponents a es-

Alicrofotograliu 11

Ovari de cobaia rontgenirradiat. Deeaparicio estructural.

tadis poc avengats (microfot. III): en tot cas, el primer en des-

apareixer es el nucli i el darrer la membrana pellucida; el pro-

toplasma es vacuolitza primer i acaba per fondre's despres. Mort

1'6vul o en vies de degeneracio, els elements conjuntius do la

teca, envaeixen els espais intercellulars de la granulosa, la

formacio de la qual acaba per destruir, conservant fins a 1'til-
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tim instant la capa d'epitelli follicular mss immediate a 1'6vul
a 1'entorn del qual es disposa. Dues varietats hem de distin-
gir en aquest estadi degeueratiu: la d'ovul pauciestratificat

Microfolografia III

Ovari de cobaia rontgenirradiat . Ovul adult Ileugerament degenerat.

Ovul en els primers estadis indemne.

(microfot. IV) i la d'ovul anib dispersio follicular (microfot. V).

Aquesta ultima es molt mes caracteristica, ja quo no s'observa

en cap altre proces degeneratiu de l'ovari, i segons hem notat,

sembla pertanyer a un proces mes avencat. L'espai que primi-

tivament ocupava I'Ovul, es substitui't a no tardar per elements

conjuntius de la glhndula intersticial. Respecte a la mateixa,

constituida per elements que en un temps foren epitel-li folli-
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cular i cos lltlettin, resisteix normalment I'acciO irradiadora

(microfot. VI); aquesta preparacio precedeix (fun ovari, els ele-
ments ovulars del qual estaven intonsament degenerats. Aix()
no vol pas dir, quo a dosis fortes, els elements intersticials no

experimentin els efectes degeneratius consegiients tant mes re-

mareables, coin nICs curia es sa data f"trnladora.

:1Lrru, ^'agru/in I l'

Ovari de cobaia ilintgeuirradiat . Degeneracid ovular paucieatratiticada.

La diversa afinitat tintoria va a parelles amb els diferents

graus de degeneracio i do menor a major.

La pressa amb que es porten a cap els fenomens degenera-

tius esta en estreta relacio amb la intensitat de l'energia ra-

diant administrada; en termes generals, haix Ia dosi ovarica, la
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degeneracio dels follicles de Graaf es completa a les tres set-
manes, inentre que la dels fol•Iicles primordials, no ocorre abans
del dos mesos, temps que s'ha do doblar, per lo que a la glan-
dula interstitial es refereix.

Deis dos periodes en que es divideix l'evolucio anatomo-

Micro[olografia V

Ovari de cobaia ri'mtgenirradiat. Ovul en degeneraci6 molt avengada.

Epitelli follicular eecSs i dispere.

fisiologica de l orari, pre i post-ovular, resulta, que el primer
es mes facil i prematurament trastornat quo el segon; mes, con-
siderant quo a tot canvi en aquell subsegueix forcosament alte-
racio d'aquest, es compren, que els trastorns ocorreguts dins



436 Tercer Congrds de Metges de Liengua Catalana

del title preovular, forsosament repercuteixin en el postovular,
encara que, naturalment, en temps ulterior.

L'esterilitat i l'amenorrea que segueixen a les aplicacions
fisiques son corolari do les alterations anatumiques, les quals

Microfotogra/la VI

Ovari de cobaia riintgenirradiat . GlSndula interstitial indemne.

portant-se a cap escalonadament, fan que els fenomens ovari-

prius quedin reduits al minimum.

Sobre filter, no tenen els raigs Rontgen cap especificitat,

segons ens ha demostrat l'estudi de gran nombre de tails histo-

logics d'aitals orgues precedents de cobaies irradiades. La mi-

crofot. VII pertany a l'uter del mateix animal que ens propor-

ciona la microfot. II; comparin-se les incenses modifeacions
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ocorregudes en dit ovari amb la indemnitat en que queda al
propi temps el teixit uteri.

Altre tant pot dir-se de ^'o que fa referencia a la vagina i a
les trompes, El fet no es pas d'estranyar, ja que els elements
no principalment integren aqueixos orgues, ocupen respecte

3Iicro;otorlratica VII

Uter de cobaia rontgenirradiat . Estructura normal.

radiosensibilitat un index molt baix. Es clar que d'intensificar
les irradiacions per sobre de la dosi ovhrica, tots els orgues ge-
nitals acaben per sofrir la consegiient esclerosi.
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ACcIO SOBRE EL FIBROMIOMA UTERI

Autor hi ha que tenint on compte la radioresisti^ncia de la
fibra muscular , ha negat tote accio rontgeniana sobre la neo-
plasia desmoidal de l'nter . Apart de que la clinica no ha avalat
jamai tel afirmacio , l'apriorisme queda infundat, on recordar
quo en el primer cas es tracta d'elements cel • lulars adultes i em-
brionaris on el segon , lo qual suposa radio resistencia en aquells
i radiosensibilitat en aquests.

Escassissimes son les preparations de teixit miolnatos uteri
irradiat ; no havent tingut tampoc nosaltres ocasiO d'obtenir-ne,
referirem aqui el que sobre la questio revelon els preparats do
Meyer ( ben coneguts dintre de 1'especialitat ), procedents on sa
majoria, de easos tractats per Bumm , Franz i Mackenrodt, de-
vent advertir quo tots ells havien sigut irradiats sons exit clinic,
lo qual motivii la histerectomia.

Les alterations histolOgiques del teixit fibromiomatos ute-
ri sotmes a l'accio rontgeniana consisteixen en: atrofia molt
aceentuada de les cel•lules miomatoses , esclerosi i degeneracio
hialina del teixit fibrillar i dilatacions vasculars amb destrue-
cio partial do les parets; en les regions mes profundes i parti-
cularment on els noduls submucosos , les lesions son mes
accentuades ; el teixit muscular de I'uter prdpiament dit esta
indemne; l'aspecte en conjunt dels preparats , os d'esclerosi ge-
neralitzada amb restes discrets do noduls neoplitsics aYllats.

En tot cas, les cel•lules tumorals son atacades en grau molt
distint i en relacio amb la Ease de desenrotllament, de manera

quo el teixit mucoide sofreix els efectes dels raigs Rl ntgen amb
major intensitat que la cel•lula miotnatosa adulta . La mucosa a
penes s'altera a mitjanes dosis rOntgenianes.

ACCIO SOBRE LES NEOPLASIES MALIGNES BE L'UTER

Els raigs catodics tenen una marcada accio destructora so-
bre les cel•lules neoplasiques: es compren que aixi sigui dat el
gran poder carioquinetic dels elements que les integren . L'aceio
principal recau en el nucli, el qual esdeve atacat do cromatolisi
amb vacuolitzaciO protoplas in ,tica; degeneracio corresponent

del floc heteroplasiat.
Trastorns histologics de la cel•lula cancerosa uterina, baix
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l'accio dels raigs IRiintgen:-Les biopsies realitzades en pacients
utero caneeroses durant les diferents etapes do tractament pels
raigs Riintgen, ens flan permes for prou exiunens microscopics
per a demostrar la forma coin les radiations actfniques artifi-
cials actuen sobre el cancer fins fer-lo desaparcixer del tot.

Jlicrofologra/ ia l'III

Carcinoma cervical runiger,iri adiat . Face degenerativa

tie les cel Jules neopl aeiques.

EI proses curatiu pot dividir - se histologicament en tres lases.
1. Fase ineg%Itice : haix I'acciO imnlediata dels raigs Ri ntgen,

la cel•lula carciuomatosa experimenta un notable augment de
volum,s ' infla;coin parant - la amb els restants elements epitel-lials
de les glandules , dona Ia inlpressio d'una cel•lula gegant; aital
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comparacio demostra la radiosensibilitat dels elements neopla-

sics enfront a la radiorosisteneia dels demos. El nucli esta avid

de colorants i of protoplasma es altanent acid(')fil; el conjuut
es dones monstruos i cromofil.

It. Paso degenerativaa: al final de ('anterior, experimenta el
protoplasma una mena de degeneracio colloidal, at luateix
temps que el nucli es fragmenta per cariorrexi (el quo no deu
confondre's amb la rnitosi), donant ]to(, a pienosi illtra i extra-
protoplasrnatiea. A partir d'aquest moment, of protoplasma es
retrau o vaeuolitza, despres del qual, la cel•Iula esdevo menuda,
mostrant algun quo altre punt refringent. En conjunt, la prepa-
raeio oferoix no abigarrat aspects. Camps erns de colorant
alternen amb altres avids del mateix.Absencia absoluta do figu-
res carioquinetiques, nombrosos punts hemorriigics (micro-
fot. VIII).

III. Fa.se substitutiva: els elements ctutcerosos desintegrats

i decrepits s'extingeixen en aquesta darrera face, deixant darre-

ra sou areoles, quan no son dissociats per feixos do teixit con-

juntiu. En aquest ultim cas, dissociats els elements neoplasics

degenerats, pereixen ofegats pals trofoblastes o arrossegats pets

poliouelears. El final de la i itima fase, es caracteritza per la

substitucio de les ci^l•lules tumorals per altres do teixit conjun-

tiu de nooformacio, to qual marca la curacio de l'afecte local

(microfot. IX).

Tal es el procos degeneratiu tipic determinat per les radia-
tions actiniques dels raigs Rontgen, al qual s'hi sumen a voltes
les degenerations vulgarsja conegudes i que espontaniament es
desenrotllen. Los degenerations d'origen actinic es diferencien
de les comuns, en que of ci^le degeneratiu es r:rpidament reco-
rregut i persisteix fins a la conpleta desaparicio de la neopla-
sia, Cosa exclusivamenf tributaria do 1'agent fisic.

La histogenesi del sarcoma fa que aital neoplasia pugui fa-

cilment esser atacada pets raigs Rtintgen, i aixi s'Ita fet amb

exit; no obstant, com que en desiutegrar-so els elements quo el

eonstitueixeu queden on Ilibertat gran quantitat de noxes la

difusio rapida do les quals pet torrent circulatori pot posar on

peril) a la inalalta, d'aqui que ens haguem abstingut d'emplear

el medi i no tinguorn cap preparacFt a presentar en apoiament

de )'anterior afirmacio.

En una de mes primeres aplicacions radioterapiques per fi-

broma uteri, foren tart formidables els fenomens reaccionals,
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que despres de dues sessions, la malalta i jo ens espanthrem,
fins obligar-me a for la historeetomia, amb exit. L'examen mi-
croscopic del tumor, revela la coexisti'ncia de noduls sarcoma-

tosos entre el teixit fibros; no hi havia degeneracio actjnica de

cap mena (noti's que la irradiacio fou molt migrada), vegent-se

blicrofotografiu IX

Carcinoma cervical rf ntgenirradiat . Fase substitutiva de lea cellules

neoplasiques per lea conjuntives : trofoblastes.

pero mortificacions indeterminades, endo i perivasculars, amb
nombroses trombosis.

Crec quo en aital cas vaig precipitar-me en for I'operacio;
amb la tecnica actual, hauriem possiblement finit el tractament
d'un mode aquirtirgic.


