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La importancia dels mitjans fisics en el tractament del

crane del colt uteri esta fora de dubtes per qualsevol que es preo-

cupi de tan important giiestio . Les estadistiques de nombrosos

gineculegs de prestigi p:oc a poc ens donen la raci, i avui es in-

negahle (que en 1'ordre dens prestigis mundials de l'especialitat,

la fisioterapia clef colt uteri es tinguda en pla semblant als mitians

gttirtirgics. Altre company, el Dr. Guilera , haura dut en aquest

Congres proves ben paleses d'aquestes opinions . Vull parlar,

ac.ceptats els fets que a plena consci'ncia us permeten indicar

c11 Its els casos de crane de colt uteri la curl i roengent , d'algu-

nes consideracions a titol de reaccions tardanes que l'experiencia

m'ha fet coneixer despres de mes d'un miler de tractaments

:Aquestes reaccions tardanes deuen esser conegudes cabalment

perquc no donguin lire a confusions lamentables i per no servir

de desprestigi a Bites indicacions. _Aqut,Ac respostes tardanes lc

la nutria i son veinatge no les he vist descrites sabre tot la que es
refereix a les reaecions del recte i que jo nomenare rectitis ul-
c cPf '' t i2'a t(71 -dana benigna.

I )cc (lir per enda.vant , que cal eliminar aquelles reaccions pe-

nll)scs flues d'una m,ala tecnica i de mans ignorants de l'espe-

cialitat.

Nostra tecnica consisteix , en l'ordre general , en irradiar el
crane de call uteri poc mes o menus amb els details tecnics de
1'escola de I:egaud insistint un o dos niesos despres amb la roent-
genterapia ben ampla dels parametris i limfatics corresponents.
Un o dos tnesos despres insistim lecalment amb el radium, se-
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cons el cas anib aplicacio endo-cervical o vaginal. No es_aquest

el cas per parlar de tecnica.

Suposem passats els primers niesos necessaris per desapa-

rcixer tot rastre de les necessaries reaccions inimediates.

(;uarida tuia malalta, o millerada si voleu, entre els sis me-

i 1'anV, al-tines v<iltcs iiic aviat o flies tard i sense qtu ha-

gues patit cap rectitis immediata, la malalta, us dill tin deter-

niinat (11a que ha perdut algunes gotes de sang pel recte. No to

altres molcsties d'irritacio in de congestio venosa heinorroidal.

Amb 1'antecedent de crane caldria pensar en una metastasi en

el recto. Explorada per tacte rectal no es troha res. Amb el rec-

t,^scop es veucn tines petites ulceracions discret,"< clef diametre

(l'un gra de mill, superficials de contorns rodons i definits que

sagnen facilntent. Sense cap infiltracio per sota Belles son sola-

ment niucoses. Donen sang, ones poques gotes. darrem les cle-

posicions i mantes vegades petites hemorragies per excepcio.

Anih poques setmanes desapareixen i poden manifestar-se de

non en el curs del segos any. Podem (hr que aqucstes lesions de

rectitis ulcerativa tardana es benigna, i nialgrat presentar-se en

rtes del quinze per cent dels nostces casos, alguns dells amb

radium sol, es una lesio benigna sempre, phis que mai no han

produ';'t complicaci'ons desagradables. Dosis corrents i amb tee-

nica acurada poden prodttir ]es, Alguns casos varen esscr-nos re-

tornats per distingits companys amb la sospita d'una reproduc-

cib cancerosa al recte. E1 tractanient consisteix en 1,6S de laxallt,

oliosos, petits rentats amb solucio de pernianganat dehil (al i

per quatre o else mil), seguits d'una injeccici rectal anti 111](16.

Del cant() de la bufeta, amb no, gran raresa pot produir-se

mia lesio seniblant que taml:e podria esser sospitosa, de repro-

duccin vesical, si no es fes tiny ohservacio directa.

\quell qui explora, sense expcriencia de nialaltes irradiades,

es trol;:u a anib vertaderes dificultats per iudicar al tacte i a 1'oh-

servacio directe de 1'estat actual de la malalta. Mesos despres

de I'aplicacio, es poducix una tendcncia a l'esclerosi de ]a niu-

cc,sa del fons vaginal i dels restes de coll. Es pr.xdueix atrufia

de les nutcases anih petite- telengectassies que endureix In ini-

pressio de tacte i que sagna facilment snub les nianiobres dels dits

i instruments, cal saber-lio per no espantar-se inassa aviat. Es

producixen tanibe brides, cicatritis deformants i enduriments es-

cler(;sris en el Eons de sac. AixO to line amb dosis normals, se-

gous 1'estat anterior de les lesions neoplasiques que hi eren. Es

dificil en aquests casos judicar de 1'estat de curacio. L'explora-
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ci(') de malaltes irradiades exigeix expcriencia d'aquestes modi-

ficacions que amb el temps s'exageren.

Les modificacions que• sobre els limfatics genitals prekluei-
xeu les aplicacions de radium i el seu complement rceiitgen, po-
den domar floc a algunes crisis d'edema vulvar sense impartan-
cia. i que amb el temps desapareixen.

Les lesions de necrosi de les parets de la vagina i els tahics

de veinatge, donen Doc a fistules, avui no poden presentar-se

anal; les tecniques recomanables.

Les necrosis tardanes del coil uteri o del nrateix cos de l'uter,

solament per excel,ciu poden produir se en cas de doFis exces-

s1ves o de repeticions importunes. Els piometris i retencions

consecutius a 1'esclerosi i tancaments (iel canal, es den a la falta

de cura amb que dell seguir se tota malalta irradiada.

Les dosis complemcntarics roentgen no deuen deixar cap

reacciG tardana do la pell ; solament poden excusar-se al-tin cas

de (tones amb molta grassa abdominal, donant floc, en aquests

casos facilinent, a, petites infiltracions indurades, aquesta grassa
p,,r esclerosi dels seas vasos.

Coin saheu, la bona tecnica fisica pel tractament de crane de
coil uteri avui no pot deixar rastres perillosos, i s'.)ls cal tenir

en compte petites mo,lificacions i lesions benignes tardanes que
deuen esser conegudes per judicar justament de is seva impor-
tancia, i tambe per mantenir un pronostic convenient.


