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El cas que acabo de tenir I'honra de presentar-vos, to im-
portancia perque, tant clinicament com per ('examen microsco-
pic del tumor, es va demostrar quo es traetava d'una de les va-
rietats mes nlalignes que es coneixen de fibrosarcoma.

Aixo per una part, i per altra, la gran extensio del mal quo
s'estenia per tot I'avant-brae, va fer que fessiln del mat un pro-
nbstic gravissim, fins tal punt quo si es va operar va esser, mes
que per 1'esperanga de ('exit, per allargar la villa del malalt. i
evitar•li en el possible sofriments, i estava tan conven(,,ut d'aixO
que, de no haver-se tractat d'una persona de la meva falnilia, no
nl'hauria-convensut que s'havia de reproduir-pres Ia rnolestia

de for els passos uecessaris per mirar si e i podia obteuir la seva
curacio; en aixd va secundar-me adnlirablement amb la soya
mestria acostumada, el Dr. RIBAS i RiBAS, el qui, en procurar
complaure'm on el moment de I'acte operatori treient tots els
ganglis infartats i els altres punts sospitosos de poder reproduir
el tumor localitzat en 1'aixella, va contribuir extraordinariament

a I'obtencio de 1'exit quo avui admirem despres de chic anys
d'operat.

Aquest buidament de tots els elements sospitosos de l'aixe-
lla fet amb tanta cura, junt alnb (Traver fet I'amputacio del Inem-
bre pel brae i per taut en terreny colnpletament sir, ha fet quo
no quedes res per poder reproduir el tumor, constituint per nil
1'explicaci6 de ('exit obtingut.

Els metges quo I'havien vist deien que la causa dels seus
sofriments, que s'exacerbaven principalineut a l'hivern en els
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ultims tres o quatre anys, eren deguts a dolor reumiitic, trac-
taut-lo corn a tel sense obtenir cap resultat.

Com a conclusions dec dir: 1." Que d'aquest cas os despri^n
la nocessitat que teuim els inetges d'apurar tots els mitjans per
fer un diagnostic el mes prompte possible, a l'objecte do poder
intorvenir amb les majors probabilitats d'exit. 2.a En el cas de
veuro el malalt on on periode eu que el mal esth ja molt aven-
cat-corn aquest-no den desesperar-se i corn unit recurs deu
fer-se I'operacio de la millor manera possible, no oblidant cap
detail iuteressaut que pugui contribuir a obtenir ]'exit i confiant
sempre amb aquest (unica manera de for les coses ben fetes).
3.a Cal fer sempre coin operacio preliminar, el buidament dels
ganglis infartats corresponents a la regio on s'lra desenrotllat el
tumor, detail que no sempre es posa en practica aqui a Catalu-
nya, pero que no es descuida jarnai a ]'America del Sud, segons
em va cornunicar personalment un distingit condeixeble que
opera on aquest nltim punt.

Mlalgrat la seva avencada edat en el moment. do presentar-
lo-74 anys-fru'ia de tan excellent saint i era tan gran la soya
robustesa i corpul'encia, que jo em creia quo viuria molts anys,
permotent-me aixo poder seguir l'observacio de I'ex malalt. No
obstant, aixo no em sera possible, puix un mes mes tard mori
d'una malaltia quo no tenia cap relaciu ainb el tumor quo va
esser la causa do I'aniputacio del brae i quo no va reteiiir-lo al
flit ni tan solauient una setmana.


