
EL RADI EN El. TRA(UAMENT DL LA IIALALTIA

DE I3ASEI)OW

pel Dr . JOSEP M . PEYRI ROCAMORA
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Ningu pot dir que la curacio del goll exoftalmic tingui una

terapeutica definitiva i aixi mateix tampoc pot afirmar-se que el

tractament pei radi del goll sigui una troballa per a acabar amb

la mateixa.
Perb es ben cert que dels mitjans que la terapeutica posa

en nostres mans contra aital malaltia, es el radi un bran ele-

ment, potser el millor per a la modificacio favorable de la ma-

teixa. La millor, perque reporta al malalt el mes petit dels in-

convenients del tractament, puix es molt poe el temps que el

malalt deu esmercar en sa curacio i forga do tard on tard, al

menys tal com nosaltres I'Itavem utilitzat i a mes son poques o
cap les molesties que suporta.

Nosaltres haguerem volgut trobar manera de fer en el goll
el primer tractament que va fer Abbe el 1905, o sigui radiacio

del tumor dins Well mateix, previa incisio sofa, pero cap malalt

s'hi ha prestat i fet aixi l'inconvenient comengaria, mes per a
fer-ho mes senzill i tan mes practic i ntil com I'altre procedir, Item
utilitzat la radiacio externa, mitjangant les plaques de brornur,
radiacio intensificada en quant a filtratge, hores i quantitat.

Aixi es com havem conseguit la milloria sempre de tots o
part dels simptomes, havent sotmes a tots els malalts durant el
llarg temps de tractament a la sola accio medicamentosa del ra-
di, per no dubtar en quant als resultats, menys an cas, que
fou necessaria la represa de son veil tractament.
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Nosaltres vitrem for quant fou possible per a que vinguessin
a nostres mans aquests malalts, 1 on un periode de tres anys
n'llavem vist tine: dos deguts a l'amabilitat del bon amic doctor
Danes; els altres son malalts recollits per nosaltres a ('Hospital
Clinic de nostra Facultat deMledicina I amb radi procedent do
la «Societat Benefica Radium Barcelona>.

El primer cas que viirem vi^ncer fou d'una noia. I. L, de
32 anys, vella ja on les sales d'hospital, amb simptomes de goll
de grosses mides, quo aleshores no fou per mi mesurat perque
dubtava de l'Oxit i quo aparegue amb modificacio notabilissinla

del golf d'un costal i vingue Ines que per altra cosy perque es
Tongues l'altre costal. Va fer-se nova aplicacio; va comparieixer
despres amb molta baixa on el tumor i ha desaperegut coin

molts malalts d'hospital. AixO do portar el cas aquest incomplet

es degut a que el tumor tiroidia en tots els altres dismiuueix i

no retorna, do manera quo posem aquest amb la llei coma.

No presentava cap altre simptoma la seva malaltia.

Li foren fetes les sessions amb la placa de 4 cgrs. do bro-

mur de radi amb filtratge do plorn de 1'/2 millimetre; durant

22 Bores la primera vegada i la segona 24 bores amb dos filtres

de plom de 1 i 1'/. millimetre, roes estant sempre a pressio

Initjaucant embenament ajustat i pressio manual teta per la Ina-

teixa malalta.

Durant el curs del tractament no va queixar-se de cap mo-

lestia que llauria pogut ocasionar-li 1'aplicacio Varga del radi.

Una altra, malalta tambe, do 48 anys. Julia R., amb no re-

gular golf quistic; li fou feta una sofa aplicacio de 24 Mores de

la placa do 4 cgrs. de bromur de radi, va tornar havent dis-

minult forca la tumoracio i res roes sabem d'ella.

Un cop fetes aquestes dues observations iucoulpletos, hem

tingut la sort do poder pot-tar tres altres casos ben eomplets i

durant Ilarg tomps, que son de totes maneres continuacio de la

milloria que sofreixen aquests malalts poi radi.

Maria M., 37 anys, aragonesa, do bona posicio social, empa-

rentada amb dos metges do Barcelona i recomanada per Dega

de la nostra Facultat.

Neurosi accentuadissima durant tota sa vida, que es feu mes

ostensible en notar ella quo feia uns tres anys (Agost de 1917)

que sos ulls sorties de les brbites. En aquesta data, Iracassats

tots els tractaments a que ha sigut sotmesa per metges de sa fa-

milia i per altres, presenta un extraordinari lagoftalmos, hiper-
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trofia del tiroides mes accentuada en el costat dret, fregiiencia
do pols, inlpossibilitat de pujar de peus damunt d'una cadira,
excitabilitat constant amb crisis de plors, insomni i amagri-
ment, loquacitat amb prordua d'ilacio do la conversa i fatiga ra-
pida pcl petit esforq it que la mateixa conversa l'ohliga.

El pols era de 108 a 112, peru en diferents moments, do
quietisme i moviment. El perimetre del colt era do 27'8 centi-
metres, 306 cur. i 32'3 cm. de la part alta, baixa i mitjana del tu-
mor tiroide.

L'Agost d'aquest any li vaig for una aplicacio do 24 hores
amb miss do 2 millimetres de plorr de filtratge, per por, puix la
paret exterua era molt feble at costat esquerre. El mes segiient
24 hores at costat dret. A 1'Octubre, 48 hores at dret i centre i la
radio-dermitis per ara es sauava amb aplicacio constant (Fun
senzill liniment oleo-calcari a 1'6xid do zone.

El Novelnbre 24 bores mes d'aplicacio at costat drat i centre
i aleshores la malalta estava: anrh 100 a 104 do pols, lagoftalmos
molt disminuit, excitabilitat o millor tot el quadrO d'irritabilitat
del sistema nervios molt rnillorat i conta que no sots podia pu-
jar damunt d'una cadira, sing que havia arreglat un armari de
roba pujada dalt d'una escala. Les mides dot colt ereu: 26'6 cen-
timetres, 29 7 cm. i 31'4 em. Vaig sospendre un mes l'aplicacio
davant I'alarma de la radio-dermitis.

At Goner de t'any passat 24 hores mes do radi, augmen.
tat el filtratge peru amb la mateixa pressio de sempre i a fi
d'aquest mes estava amb: 90 de pots, podia quasi be clo'rre els
tills, a plena Hum veia la claror, rues anib Hunt de nit no hi veim;
el lagoftalmos era quasi desaparegut i les dimensions del colt
eren de 26-5 cm., 29'2 cm. i 30'6 c,::.; 2 centimetres menys que
5 uresos abans. Bon estat genera], millora de la vida vegetativa
i augment en el pes.

Febrer i Mars, roves aplicacions i persisteix el pots de 88 a
90 i a f1 de Mare, el colt to per Irides 26'5 cm., 28'5, cm., 294i cen-
timetres; 3 cm. nlenys.

V irem sospendre 4 uresos el tractament per radio-dermi-
tis un xic molesta que va esser guarida anib el mateix liniment.

Amh intervals hem fet 3 aplicacions mes i la nialalta per-
sisteix en son bon estat.

No estit curada, es iudubtabie, peru esth contenta i amb ella
nosaltres de 1'exit quo el radi coin cap altre mitja ha donat.

Durant tot aquest temps, in paraula i in fe de la malalta ens
fa assegurar que no ha estat baix cap altre tractament.
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Dels dos casos del 1)r. Danes do Fun en copiem d'una nota
dell mateix:

Francisca G ., do 47 anys , porta 2 anys do nlalalta, gran exof-

talmos, sense hipertrolia tiroidiana i amb gran irritabilitat del

sistema nervios , principalment del de la vida vegetativa que

dona pluralitat extraordinaria de sensacions patoli)giques. Trae-

tada amb els mitjans ordinaris guanya quelcont de l'estat sub-

jectiu i 4 kilos de pes , per() I'exoftalntos millora poc.

El 2 de Novembre do l'any passat vaig aplicar - li radio

(placa de 4 egr ., 22 bores, amb tot el filtratge que la societat to

a la nostra disposicio ) ( 1), accio interna dels raigs B durs i

dona quelcom de reaccio i despres do dues setntanes millora

molt I'exol'tahnos i l'estat general , ltavent estat sans medicacio

d'altra mena.

El 4 de Goner d'aquost any varen i for nova aplicacio, i ]a

reaccio, que no es tan intensa , dura mes dies quo la primera

volta, ltavent esdevingut cutpitjorantent a les :3 setnanes, no

rnillorant fins uns dies despres , en haver-Ii donat noves injec-

cions do si^rum antitiroidia , broniurs. El 5 do Marc tercera

aplicacio i fins a la dada no se li pot atribuir cap reaccio ni mi-

llora.

El Dr. Danes resumeix: despres de la 1 . a aplicacio, millora,

despres de les altres, no. Los millores i recaigudes quo va tonir

les tenia amb els altres tractaments . 1'(t tnilloror l'e.xoflalmos no-

lableruenf, no refr • ocediul.

Maria X ., professora de musica, l1iportiroidisme del costal

dret: quadro d'irritabilitat del sisina nervios marcadissim, per-

dua de pos . Li varen for aplicacions de 20, 22 i 2411ores , arribant

fins a la radio - derinitis, que ens invita a sospendre of curs del

sou tractament..Milloria marcadissima dols sous simptomes ge-

nerals i locals.

Anth posterioritat a les sessions del Congres , hem vist i

traetat rates casos , un d'ells asilat llargament a la clinica hospi-

tal<'tria del Dr . Partrina, tots amb notable milloria.

Resuntint: que descontant alguii cas , do forma clinica in-

determinada , tots els golfs tractats anlb radi milloren, tart

en sos simptomes objectius com suhjectius , cap empitjora i of

tractament no pot portar cap perjudici al malalt quan aquell es

fet anth tota escrupulositat.

( 1) 4 millimctres plom,'2 d'alnmini.


