
EL RADI EN GINECOLOGIA
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A mida que ]a nostra experiencia es mes grossa, es va per-

filant mes intensament la valua del radi. La primera i mes sor-

prenent accio del radi fou ]a seva actuacio sobre el cancer uteri;

en diferent treballs hem exposat el que hem vist durant els sis

anys que empleem tai mitja i avui, conven4,uts de la seva indis-

cutible accio help d'atenuar quelcom els seas beneficiosos resul-

tats Ilunyans. De 158 casos tractats, sols podem citar 26 casos

en que continua la curacio despres do 4 i 6 anys i aquests foren

casos incipients, dels quals 16 foren casos de cancer proliferant

do coil i 2 de coil d'uter. En un 600 tot i estant curada la lesio

del coil, sobrevingueren invasions del parametri; en un 20 °/O so

brevingue In recidiva local que oh€i novament al radi i que

s'aguanten griacies a ('accio constant do la soya aplicacio; en al-

tre 10 °,'° I'accib del radi, bona de primer moment, fou detesta-

ble mes tard; tots eren casos de cancers amb propagacio al Eons

de sac i invasio parametrica; en 1'altre 10 0/0 I'aceio del radi pre-

pare la neoplasia per a practicer la histerectomia i seguir noves

aplicacions de radi. D'aquests casos en sobreviuen 8 despres de

4 i 6 anys en bon estat. No es, dones, el radi el remei heroic

del cancer, pero si es mitja a usar sempre 1.er, per a preparar

una neoplAsia uterina per a posar-la en bones conditions per a

extirpar-la. 2.°1, per a usar-lo sempre despres de Iota interven-

cio per cancer uteri. 3.er, per a emplear-lo on els casos en que

estigui contraindicada l'operacio (obesitat, cardiopaties. insnfi-

ciencia renal). 4.rt, en els casos del cancer inoperable. En Pac-

tualitat, encara quo jo no hi tint experiencia, que la radioterih-
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pia profunda d'ultima hora, sera an gros fnitja per al tractament
del cancer uteri. 5.e, no s'oblidi quo sols amb una actuacio
constant i duradera del radi s'assoleix algnn benefici en el can-
cer de l'uter.

L'experiencia demostra que encara que aparentment esti-
guin curades les lesions devem aconsellar el tractament durant
un any i mig.

Nosaltres comencem generalment per 5 centigrams 23 hores
seguides i repetim l'aplicacio 6 vegades durant 6 mesos: igual
dosi i doracio cada 2 mesos durant mig any i l'altre mig any
cada 3 inesos (1).

El radi to una accio electiva sobre 1'ovari indiseutible. Sa-

buda es 1'exquisita sensibilitat del follicle do GRAAF a ('accio

del radi.

Tots els fibromes intersticials do I'uter quo hem tractat pel
radi, han obt,it a ]a seva accio produint-se en tots amenorrea,
fins en 2 casos en que persisti el tumor sobrevingue ]a supressio
de les hemorragies i de la menstruacio.

No es cregui que tots els fibromes uterins siguin justicia-

bles del radi; 1'experiencia m'ha ensenyat que sols els fibromes

intersticials do maxim volunl de cap de fetus, fibromes no dege-

nerats, fibromes sense adherencies, fibromes no multilobulats,

fibromes sense degenerations quistiques dels ovaris: aquestes

modalitats contraindiquen l'aplieacio del radi.

L'accio del radi es brillant on les hemorragies uterines d'o-

rigen ovaric. Aquestes sobrevenen de proferencia en individus

joves. Dec for constar an fet curiosissim i es i'accio retardada

del radi; put citar un fet de 4 aplicacions do radi sense cap re-

sultat immediat; al coutrari, durant la seva actuacio, les meno-

rragies eren mds quantioses; veient ]a inutilitat do 1'aplicaci6

del radi, vaig sospendre tal tractament, i amb sorpresa, al mes

segiient desaparegueren en absolut les hemorragies menstruals

i sols cada fnes al mateix dia rota una sensacio dolorosa. Fa cinc

(1) La nostra t8cnica actual no signiflea que sigui definitiva. Conscients de tot quant

es treballa referent at radi intentarom en to successiu assajar dosis completes.
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mesos do 1'ultima'aplicacio do radi i tint mesos d'amenorrea

completa.

Finalment, hem vist resultats rapids, brillants i definitius on
les endometritisjungoses i hemorragiques sense fer-se el ras-
pat, pero amb la supressio de la menstruacio. No obstant, en
tres malaltes torah normal als 4, 6 i 8 mesos de tractament.

Aquest es el resultat fins avui obtingut amb el radi. Res no
die sobre la tecnica i filtratge, ja exposat en altres treballs.


