
TRACTAIIENT DEL CANCER DEL COLL

DE L'UTERUS

Pel Prof. LL. G. GUILERA

Si tin metge posseiid'br d'una perfecta tecnica operatoria i
tamhe radiologica, tingues precisio d'escollir una de les dues
tecniques per a tractar tin cancer del coil uteri i no comptes per
aixo mes giie amb l'auxili de la literatura medica, es veuria ben
perdut i no pas per manca de material.

Les estadistiques no el podrien treure del mal pas. (Vegeu
"Tula I'rincera.) La de Franz amb on 44'0:; % de guariment al-

5 anus, gels casos del I i II grup, 11 mostraria la superior efica-
cia <lcl Wertheim amh hruidatge ganglionar- enfront de l'estadis-
tica curieterrapiea de I'Institut del Radium de Paris, amb sols
38 %. Les lades del Rradiumhenintet (le Stokholm son, at con-
trari, iguals a les de Franz amb 44'4 0/,) de guariments.

Llavors veuriem com almenys en els casos de i grau els re-
sultats <)peratoris de Franz amb 76 % de guariments, baten les
dades de Stokholm, que nto don.a - i es Ilastima - dales con-
cretes per aquests casos de i grau, pero que ens diu que dels 144
casos tr-actats amb 44'4 % de guariments, n'hi havia 107 d'inci-
laents. L'Institut de Radium de Paris, pero, ens ofereix una
xifra de 75 % igual a la (le Franz pels casos de i grau tractats
l'anv 23, amb curieterapia solament...

L'estadistica de Stoekel (r917-19 a 22-24), superior encara
a la de Franz, ve a refermar amb un 48'5 % de guariment la
superioritat de l'operac16 de Wertheim - Stoeckel utilitza la
via vaginal l:,osteriorment at r9i9 - sobre Stockholm, pels ca-
sos operablcs en conjunt. Pero aixo fora si l'estadistica de
V`, i:uz, c' amh rrentgenterapia, no depasses de molt amb 57'4
per cent de guariments la xifra de Stoeckel, i no pa.rlcm encara
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de la de Stevens (Xicago), menys conegut de nosaltres, que dona

xi fres de 84 % gels casos del primer grup i 42
°o

j)(AS del 11

amb Lill prt mig mateulatic de 63 % .
Les estadistiques isolades, encara que siguin dels grans cen-

tres de lluita contra el cancer, no pd,den resoldre'ns el problenia

de la superioritat (leis procediments exclusivanient f isics i leis

exclusivainent quirurgics. llonguin-me la millor estadistica que

vulguin referent a qualsevulga d'aquests procediments, I sense

tardar molt en tr-,ibarem tin altre de solvencia similar, quc do-

nara sifres flies avantatjoses pel procedinient contraposat.

Ens (Itiedaria la p:-)ssibilitat de recorr,er a la sunlit de gran

nombre ('estadistiques, a la niitja mondial que horn din Ve-

geut ho.

Segons lodes de I)ixlerleiu, la curahilitat quirurgica als cinc

anus, Bona no mitja nutndial (IC 35,6 % i la radiolugica es de

34'9 °%, per taot, lleugerissimament inferior.

Lane Clavpon (Taula se-Una), en on raport que inclou 848

estadistiques procedents de i(i, regions diferents true stunen en

total So.coo eas:)s do la malaltia, ens din clue la sobrevida als

cinc anus es de 36 ' 77 per la radioterapia. i ,3S'i 5 °o amp la

histerectoniia abdominal. Acusa, doncs, una petita aventatge en

favor d'aquesta.

De la mateixa estadistica se'n dedueix la conclusio que l'as-

sociacio dell Jos mitjans radium-raigs l Homes beneficla en cis

cases incipieuts (41 25 % an)]) radium so] i 45'7 % amp l'asso-

ciacio refeT-ida). mentre que en els altres casos resulta perjudi-

cmi (28'4 % per als totjust operables i 12'2 % per ii '7 °/ ell
els inoperables, respectivanient). iAquesta conclusio es precisa-

nient tot c•I contrar i de 1'opinat pets cancerolegs que estan d'acord

en estimar que el radium sol pot guarir nonies en els cases inci-

pients, pero (foe en els altres necessita l' associacio amb els rai(,s

N. Es sa)hretot inexplicable que en els casos inoperables fact Ines

bC el radium sol que la seva associacio•

Volz, en canvi, atiih tina estadistica de i5oo casos ens din que

la curahilitat ahsolota entre el metode combinat i el s.;lanr:ynt

curieterapic esta en la relacio de 21'4 i 14
gray :n e,uat^^e, doncs• del primer.

L'estudi de les lades mtrndials no fa, al nostre entendre, mCs

que augmentar la concusio que fa neixer el de les estadistinucs

isolades, i _huvcm arribat a la conclusio de que es precis visitar

directament els centres i comprovar despres, pe,rsonalment. les

tccniques, si horn vol arribar a vcure-hi clan. Si deixeni estar les
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lades estadistiqucs i atenem a ]a tonica general de les publica-

cions darreres, trobern que Heymann ens diu que al comenga-

ment nomes tractaven amb radium els casos inoperables, pero

que ens resultats foren tals, que del 1919 enca, els ginecolegs
suecs han ahandonat cl, trak-tamcnt operatori.

Strassmann publica una estadistica de 429 casos irradiats del

1913 at 23, i ens diu que davant dens resultats, ell que havia

opcrat llarg temps, ha esdevingut tin partidari fervoros de la

radi('terapia, i sols opera per excepcio.

I a1 costat d'aixo, a1 Congres do Bonn veienl corn dornina
f ortament el criteri quirt rgic amb Stoeckel al davant, i els pres-
tigis de la "Strahlentherapie" son niantinguts n'omes per una
tninoa-ia anlb V'Vintz i lloderlcin.

Pero remarquenn que a. Bonn mateix, ja no es debat propia-

ment si es superior l'operatoria sola a la terapeutica fisica ex-

clusiva, sing que Stoeckel, el propi lieder de la histerectomia

vaginal clue es o:>Htraposada a la radical abdominal, associa a

]'npcraturia la roentgcnterapia, Cosa inlprescindible tractant-se

(Puna opcracio que no permetia corn la de Franz el buidatge gan-

glionar, i diguem encara, que l'any 1929 en la 20 reunio de ]a

So^cietat Roentgen Alemanya a Viena, Mikulicz-Radecki, de la
propia clinica de Stoeckel, ens diu que en l'esmentada Clinica

ja no cs iimiten a operar per via vaginal i fer despres rr.: nt-

genternpia, sink que des de fa mig any fail primer curieterapia,
sis setmanes ales tard extirpacio radical per via vaginal, deixant
radium als parametris, i quan acaba la convalescencia de tot
aquert trashals, fan encara una radiacio X intensiva de tota la
pctita pelvis.

\qucst es el procediment que denominetn d'atac concentric.
\ixo si que ho veienl clay i confirnaat calla dia per la litera-

ture. )a havem passat l'epoca en que han estat estudiats per a
contraposarlos dos instruments diferents de treball, cirurgia i ra-
dium. glue antb ertttsiasnle i constancia han estat perfeccionats
calla dia pels seas partidaris amb gran profit per ]a ciencia.

Avid ja no cal fer mes estadistiques de cirurgia i de radium-
terapia sole. PCs' d'art pods t Homes parlar-se de radium-roent-
gcnterapia combinada o de la col-laboracio d'aquesta associacio
amh la cirurgia: de cirurggia sofa„ mai. Si no. fos aixi en sorti-
ricn perjudicats els intcressos dels malalts, que no son altres que
cls de la pri)pia ciencia.

\quc^ta era la conclusio a la quaff desitjavern arribar: Ens
cirtn-gi'Ills mes eminents desconfien del sett sol bisturi, cerquen
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op2racion: menvs greus rni que siguin de radicalitat mes ate
nuada i reclamen l'auxili dels mitjans fisics per a completar la
tasca, sobretet pet que es refereix als ganglis. Es de creure,
que al nostre pals, cap cirurgia procedeixi d'altra manera, cons-
cient de la responsabilitat que contrauria.

Nosaltres, fidels al criteri d'associacio radium-rontgentera-
pica, prosseguim ]a tasca empressa i ptometem, si Deu vol. i els
metges de capgalera de ciutats i pobles ens ajuden, portar al
proxim Congres de Metges de Llengua catalana, els resultats
estadistics perfectament precisos dels primers cinc anys de ]luita
radiologica contra el cancer uteri a 1'Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, on portem mes de 200 casos tractats al costat del
nostre estimat mestre el Dr. Pujol i 13rull primer, i ara, al nou
servei del Cancer que tenim el gust de polar a la vostra dispo-
sicio.
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CANCER DEL COLL UTERI

TAULA 1 . - Curabilitat relativa ais cinc anys

CIIRIETERAPIA SOLA

Heymann (1)

Radiumhemmet, Stockholm . . . . 188 casos operables. 43'6 °/a.
144 id. id. 44'4 0/o

Regaud (2)

Inslilnt du radium, Paris . . . . . 95 casos operables. 38

Casos de I grup . . 75

Id. Il grup . . 40

ROENTGENTERAPIA SOLA

Wentz (3)

Clinica ginecologiea universitaria, Er-
langen . . . . . . . . . 108 casos operables 57'4

CURIE - ROENTGENTEPAPIA
Doederlein (4)

Clinica ginecotogiea universitaria, Mu-
nich 183 casos de I grup . 50'2 °Jo

251 id 11 grup . 28'3

WERTHEIM SOL

Franz (5)

Clinica ginecologica universitaria,
Berlin. 296 casos operats . 44'931/.

46 Id. id. I grup. 76

Mortalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'S

Stoeckel (61

Clinica ginecologiea universitaria, Kiel 87 casos operats . 48'3 °/o

Mortalitat . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'2

HISTERECTOMIA VAGINAL - ROENrGENTERAPIA

Stoeckel (7)

Mortalitat en 206 casos, anys 1923-27 . . . . . . . . . 4'8

(I) Heymann. -Experiences of radiological treatment of cancer in gynaecology.
Proceed. Roy. Soc Medic. Londres, Avril 1929, pag. 80 -10.

(2) Regaud. - Citat per Lahm. Uie radiumbehandlung ais Heilbehandlung des
Collumcarcinoma Strahlentherapie, luny 1929, pag. 97-119.

(3) Wintz - Ergebnisse der Strahlunghehandlung beim Uterus and Mamacarci-
nom. Strahlentherapie, Agost 1929, pag. 456.

4) Doederlein (A ). - Ergebriisse der Strahlen therapie der Uteruskrebse in Ta-
bellen. Strahlentherapie, luny 1929, pag b9.

;5) Wille - Zbl. f. Gyn. 1927, pag. 18

(6) Mikulidz-Radecki -Eie Behandlung des Uteruscarcinoma an der Stoeckels-
dhen Klinik. Strahlentherapie, luny 1929, pag. 120.

,7) Stoeckel. - Die vaginale Radikaloperation des Collumcarcinoms. Zbl. f. Gyn.-
1928, n.° 1, pag. 38.
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CANCER DEL COLL UTERI

TAULA DE LANE-CLAYPON (1)

Curabilitat mundial relativa als cinc anys

TRACTAMCNT OPERATORI RADIUM

O MESOTHORI

RAILS X I RADIUM

O MESOTHORI

EStat de Id malallia:

Comencantent . : 577 0/o
41'22 o/o

Lesi6 encara local. 53'3 o/o
`

Totjust operable . 217 0/o 28'4

Inoperable . . . 0 oio 12'2 0Io

. 45'7 0/„

26'2 oJu

0/u117

Amb radioterapia . 35'8 0'97
Supervivents als cinc ant's, ex-

chills els casos inoperables: Amb hislerectomia

abdominal . 37'8 0'55

CURABILITAT MUNDIAL RELATIVA ALS CINC ANYS

SEGONS DOEDERLEIN (2)

Tractamcnt radiol6gic . . . . . . . . . 34'9 o/o

Id. quirurgic . . . . . . . . . . 35'6 0Io

(I) Lane-Claypon. - Cancer of the uterus. Reports on Public Healt and Medi-

cal Sublecte. Londres, R. 40.

(2) Doederlein (A.) -Ergehnisse der Strahlentherapie der Uteruskrebse in Ta-

.bellen. Strahlenlherapie, luny 1929, pag. 89.


