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pel Dr . GUILLEM R16AS

Al principi do l'aplicacio del radi contra el center de 1'uter,

s'empleava solament per a tractar els cancers inoperables dei-

xant els operables per a la cirurgia. De manera que els primers

casos presentats de curacio cliuica es referien solament a can-

cers propagats amb invasV de la mucosa vaginal, del parame-

tri, amb invasio ganglionar, es a dir, en aquells casos en que

abans de emplear el radi no se'ls operaxa, puix si s'intentava

I'iutervencio o si s'extirpava, de vegades en sacrifici de l'integri-

tat dels ureters i bufeta, venia la reproduccio al poe temps. Eren

casos en que s'enipleava un tractament general sens gran to en

sos resultats. Comenca a usar-se el radi en aquests quo es con-

sideraven inoperables, i com es va veure els resultats obtinguts,

quo no s'havien assolit amb cap altre tractament, va seguir
empleant-se i perfeccionant-se sa tecnica, aplegant a obtenir
curacions cliniques, taut es aixi, que hi ha ginecblegs quo pre-

senten casos inoperables que lean pasat una serie d'anys sens
reproduir-se, do manera que el moment actual tots els gineco-
legs son conformes en quo el tractament rational del cancer
inoperable del coil uteri es el radi.

Amb el tractament per mitja del radi, en alguns casos obte-
nim la curacio i on altres si no es curen es milloren taut que
arriben a desapareixer les hemorragies, la leucorrea i devega-
des els dolors, proporcionant a la malalta un benefici conside-
rable. Aixo depen principalment do la forma anatomica del can_
cer perque no totes reaccionen de la mateixa manera. Per lo
quo hem vist en nostra experiencia, podem dir que els cancers
vegetants son els mes sensibles als raigs del radi; les vegeta-
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cions s'asequen , disminueixen do volum : les hemorragies mal-
grat d'augmentar inoltes vegades on els primer dies despres do
la primera aplicacio , desaparoixen mes tard; la leucorrea puru-
lenta i fAida es trasforma on una leucorrea ►nes clara, serosa i

inodora, per a desapareixer poc a poc; els dolors disminueixeri
per a desapareixer al cap de poe temps; la neoplasia es transfor-

ma en teixit fibros i en el floc on hi havia les vegetations fria-

bles pot comprovar - se 1'existencia do teixit cicatricial . No sola-

ment la desaparicio dels dolors , les ► gies, la leucorrea i
la curacio de llurs lesions locals, sing tambe tin millorament

on 1'estat general , la gana i les forces de is malalta.

La forma corrosiva es mes rebel al tractament per medi

del radi . De totes maneres , si on molts casos no s'arriba a la
curacio poden millorar bastant.

On apenes s'obte resulat es en la forma infiltrada, puix en
alguns casss en floc do millorar lo que fan es empitjorar tenint

de suspendre dit tratament.

On tampoc hem vist cap resultat es en els cancers del cos

do l'uter, extant on aquests casos mes indicada l'intervencio qui-

rdrgica. De tots modos alguns autors ban obtingut curacions

de cancers del cos per medi del radi . RECASENC din que pot ob-

tenir - se Ia curacio en un 50 °/o de casos.

En els cancers operables, es va tardar mes temps en em-

plear el radi, puix no so sabia els resultats produits per dit trac-

tameut, no volia correr el perill que of cancer augmentes i es

propagues , a polar del radi i lo que avui podriem curar per me-

di de ('intervencio al poe temps se converteix en un cas poe fa-

vorable a la mateixa.
Nosaltres solament hem tractat per medi del radi 5 casos do

cancer operable del coil uteri i encara I'aplicare m ' perque es trac-

tava de malaltes que refusaren la intervencio . En un treball que
vaig publicar en 1911 y vaig presentar al II Congres do Metges

de Llengua Catalaiia i quo tractava del radi en of cancer de
1'%ter, deia que malgrat els bons resultats obtinguts per medi de

dit tractament on els cancers operables, nosaltres aconsellavem

en aquests el tractament quirurgic puix no saviem si amb of radi
vindria o no la reproduceio ; m entres que amb la intervencio

tots els ginecolegs malaltes que despres de tine, sis, set i
mes anys, no s'ha reproduit I'epitelioma.

Actualment les cosec han variat puix tots els quo usen el

radi i han tractat casos operables poden presentar malaltes en
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-que han passat varis anys despres del tractanient i no ha vingut

Is reproduccio. Tine dos casos en que fa tine anys del tracta-

nnent i no s'ha reproduit. Altres presenten casos do 5, 6 i mes
ant's. JACOBS, deBruseles, cita un cas d'epitelioma de coil d'titer

eurat amb el radi quo despres de vuit anys no s'havia reproduit.
\lufwz, do Saragossa, din aavui Ia majoria dels sufragi.s

accepter la indicacio do la radiumterapia en els cancers inci-

pients, amb prefereucia a I'operacio, perqu0 els resultats obtin-

guts, investigate microscopicamet donen analogs efectes amb

I'aventatge de is innocuitat del radi i la major seguretat en la

seva accio, ja que evita els empelts tan temuts on l'operacio dels

carcinomes; en efecte, una vegada assolida Is curacio del cancer

per substancies radioactives, apareix en el line que ocupa el

carcinoma un teixit nodular que al microscopi dons la prOpia

imatge de la cicatriu'.

RECASExs afirma que el cancer do l'uter ha deixat d'esser

trihutari de la cirurgia per a outran de pie en el camp de Is ra-
diumterapia. FLATAu, do Nuremberg, en tin treball publicat
sobre els resultats del tractament radioactiu en el cancer de
l'uter, din: .Lo que em sembla per taut il•lugic es el criteri so-
guit encara per molts d'irradiar els cancers iuoperables, per a
continuar operant els que tecnicament cauen dintre de la cirur-
gia per llur poca genoral itzaci6. Si el radi consegueix destruir
les masses fungoses dels carcinomes inoperables, transformant-
los on una cicatriu Ilisa, molt mes conseguiran davant d'un car-
cinoma incipient amb menys nombre do masses canceroses, que
aviat seran foses pels raigs emesos per les substancies radioac-
tives..

Molt posat en rao estaria que si amb la intervencio estiguds
ja resolt el problems del cancer de la matriu, so resistissin els
ginec(')Iegs a abandonar el bisturi per l'empleu del radi.

L'operaci6 en el cancer cervical, el mateix segons el proce-

dir de SCIIACTA (via vaginal), que segons el metode do

TIiEIM (via abdominal), inelou grans perills i porter una gran

mortandat primaria, a part que, malgrat Ia ties escrupolosa

netedad de ganglis, Iligaments i teixit cellular, tots coneixein

la fregii.encia de les recidives; tot aix6 sens inencionar les feri-

des tan repetides d'ureter i bufeta, que fan sempre grew i som-

briu el pronostic do les interventions radicals en el cancer

del coil.

Pel contrari, la mortalitat primaria on el tractament radio-
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actin, es nul•la; els danys d'orgues sans, bufeta, recte, aixi com

els efectes irritatius dells son sempre deguts a defectes de t6c-

nica i pertanyen, per dir-ho aixi, a in historia..

Jo, per la meva part, he de dir que, en vista de in curacio
clinica quo lie obtingut en els cancers operables i que en al-

guns no s'ha presentat la reproduccio, aquests els tenim de trac-

tar per medi del radi, quedant la cirurgia, com hem vist mes

amunt, exclusivameut per als cancers del cos do Inter.

Sabeni ja, per haver-ho dit en el treball citat, que el radi

obra sobre in cel•lula cancerosa no solament disminuint, sino

adhuc detenint el poder do reproduccio do dita cel•lula. Per

efecte d'aquesta disminucio i this de teusio de sa reproduccio,

arriba un moment en que no es produeixen mes cel•lules i coni

que aquestes tanibe per efecte del radi sofreixen in destruccio

de IIur nucli i protoplasma, arribant fins a 11ur desintegracio

completa, arriba un moment en qne desaparcixen els elements

que caracteritzeu el carcinoma. Aixo representa en els teixits

una perdua do substancia que, per la hiperplasia del teixit con-

juntiu, tendeix a la cicatritzacio. El teixit epitelial se substi-

tueix per un teixit d'esclerosi.

S'ha d'admetre en la cel•lula cancerosa un estat especial do

sensibilitat, puix no totes les cel•lules canceroses tenen la ma-

toixa susceptibilitat a les radiations de les substancies radioac-

tive,,; puix al costat do cM-lules quo es disgreguen rapidament,

n'hi ha d'altres que resisteixen quasi sons modifear-se varies

aplicacions do radi. RECASENS ha assajat diferents medis de pre-

paracio de ]a massa neoplasic a per a veure si consegu]a augmen-

tar la sensibilitat a I'accio del radi d'aquestes cill•lules pot sen-

sibles. Despres d'haver empleat els medis locals seas resnltat,

ha tingut de recprrer als medis generals, com sou les injec-

tions de cuprasa i electroseleni; havent pogut observar que les

calaltes a les quals so les havia sotmes a les injeccions eol•loi-

dals. curaven mes rapidament quo les malaltes a les quals sols so

los havia sotmes a 1'acci6 del radi. He assajat tambe la termo-

penetracio aplicada en la regio esplenica, augmentant la leuco-

citosi i, per taut, augmentant les defenses organiques, princi-

palment en aquelles malaltes debilitades, anemiades, per efecte

del cancer i tambe en aquelles en que es temia l'absorcio dels

productes do desintegracio cellular, produIda pel radi. No es

tracta d'uu medi que obra directament sobre la crl-lula cance-
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rosa, pero si, indirectament, fa quo, augmentant les defenses

organiques, detingui la propagacio neoplasica.

Lo quo s'ha pogut observar es quo, per a fer un bon tracta-

ment del radi, es necessari associar-los la radioterapia. El radi

to ('inconvenient quo la seva accio biologica efica^. per a la

curacio del proces neoplasic, sots alcanta 304 cm., escapant,

per tart, a la zona d aquesta influencia, els punts de propaga-

cio situats mes eullii de la niateixa, per aixo, en els cancers cer-

vicals amb propagacio als parametris per les cadenes limfati-

ques i its ganglis limfatics, el radi no curara les lesions quo

estiguin rues enllii del poder do penetracio. Per aixo, per a su-

plir aquesta deficiencia do penetracio de dites radiations, s'han

utilitzat els raigs X, pergne poguessin obrar sobre els infarts

ganglionars, puix sembla que aquests tenen una gran sensibili-

tat a l'accio dels mateixos.

RECASENs diu: , Es de necessitat absoluta l'associacio dels
raigs X a les substancies radioactives; en tots els casos deuen

arribar fins a la dosi do 2.000 X si es vol obteuir una accio efec-
tiva sobre els infarts ganglionars que tan rapidament se pro-

dueixen en els carcinomes de Inter localitzats en In porcio cer-
vical ..

Mertes a les modifications quo s'han introduit en els apa-

rells productors i on els filtres quo sIusen, ens permeteu produir

fascicles do raigs X molt Burs, la intensitat dels quals es molt

gran, malgrAt Ilur seleccio a traves do filtres de 3, 4 i 5 cm.

d'alumini. Sots el punt de liar penetracii'). aquests raigs X selec-

cionats son inferiors als raigs de radi de DoMixict; sots el punt

de vista praetic, aquesta inferioritat desapareix i l'empleu dels

raigs X es, on fregiiencia, preferit. Aquest aventatge dels raigs

Roentgen es deguda a quo la intensitat dels raigs emesos per

I'ampolla es considerablement mes gran que la intensitat dels

raigs X emesos pel radi.

Do niodo quo nosaltres emplearem sempre que ails sia pos-
sible at mateix temps que el radi els raigs X.

I per a acabar permeteu-me dir quo si volern treure quel-

com profitos d'aquest Congres es tindria. d'acordar empendre
immediatament una Iluita contra el cancer, no solament refe-
rent at tractament, sing tambe a la profilaxia.

Encara quo no esta en mon anim tractar aqui do la profil'a-
xia del cancer de l'uter, puix ja extensament se'n va tractar en
la ponencia presentada en el Congres de ('any 1917, de totes
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maneres he de dir que s'ha d'empendre una eampanya proli-

lactiea ja sia niodificant I'estat general o feat tractament loca-

per a corregir certes lesions quo predisposen a in formacio

d'una neoplasia.

Modificar la nutricio viciada, sostinguda per exces d'alimen-

taeio mitjancant uu regim apropiat, dell esser sempre mida pro-

filitctica no despreciable.

Corregir les inetritis croniques, esqueixos del coil per me-

di do tractaments locals apropiats, sera for obra profilactica.
Es innegable quo coin mes al principi tracteni el cancer

do litter roes probabilitats hi Itauran do ouracio. Per aixo seria

necessari oducar al poble en general a 1'ohjocte do poder cont-

batre efica4ment aquesta malaltia. En quart a la propaganda

quo tindria do fer-so podria esser coil la quo va for la Societat

Americana per al tractament, del citucer, quo fou oiganitzada

exclusivauient amb l'ohjeeie d'eusenyar a la gout les inides

eonvenients. Aquesta propaganda estava orientada en el sentit

do for compendre quo el cancer no es nna uialaltia oont:ig,iosa;

quo encara que en algunos ocasions es trobeii varis casos de

cancer en individus de In niateixa familia, no es don coiisid^ rar

corn verdaderanient hereditari i que en molts casos el ennoor

es curable pet-6 solanient goat s'acut al tractament amb els

primers periodes do desenrotllanient del niteix.

Es necessari inculear a los doves que qualsovol trastorn

que notin en Ilur aparell genital, ja sia referent x Ilur mons-

truacio ja sia a I'aparicio d'hemorragies despres de la nienop>lu-

sia o de leucorrea fetida, etc., etc., es faeio reeoneixer per till

inetge capaq do diagnosticar aquesta malaltiai.

Tanibe es tindria d'augnientar la cultura nwdica perque

poguessin diagnosticar al comencament de la lesio 0 si no sou

capa('os do fer•ho quo la dirigissin a un company, que amb ma-

jor practica en aquests processos pngni diagnosticar.

Seria necessari coinbatre el euranderisme quo amb sos

tractaments inoportuns sing perilosos fan que la neoplasia

vagi augtnentant, tenint menys probabilitats de curacio.

iQuantes i quantes dones es preseuteu al ginecoleg, ding

nosticant aquest on cancer inoperable de litter despres d'ltave1.

perdnt till temps precios and) tractaments instils! 1 tot per no

haver fet un bon diagnostic al coinencament do la tnalaltia.

Esperaut moltes vegades per a fer-ho, la presencia d'heniorra-

gia o dolor, tot per no saber que generalment quan es presen-
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ten aquests sfmptomes , la neoplasia es tan extensa que ni l'apli-

cacio del radi podrem fer.

Eu resum , fent profilaxia o sing un tractament adequat al
principi de la lesio, veuriem probablement disminuir el nom-
bre de canceroses i amb tota seguretat la mortalitat per tan
terrible inalaltia.


