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RESULTATS DEL TRACTAMIENT DEL CANCER DE
LA PARPELLA

pet

Dr. P. Montanra i Guasch

Des de l'any 1926 fins a la data actual, en el Servei del Cancer

de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dirigit pel Prof. Guile-

ra, han estat tractats So malalts amb epitelioma de la regio pul-

pebral.

L'examen anatomo-patologic practicat en 27 dels casos tractats,

o sigui , en un poc mes de la meitat, ens dona el segiient resultat :

Baso cellulars . ... ..

Espino cellulars ... ..

Mixtos ... ... ... ... ..

Glandulars... ... ... ..

17

5

4
1

No ha estat possible la biopsia en la totalitat dels malalts vistos
a causa de la inevitable mutilacio que representaria . I?xaminats,
pero, clinicament els 23 casos restants, en trobem 17 amb formes
cliniques . que generalment corresponen a baso cellulars i 6 que
correspondrien a espino cellulars . De manera que, sense temor a
equivocar-nos de molt, podem afirmar que son basocellulars el 63
per loo dels epiteliomes de parpella vistos en el (lit Servei.

Amb el concepte actual sobre la radium-sensibilitat, aquest fet
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ja seria suficient per a assenyalar el predomini d'una determinada

terapeutica . Nosaltres , hero , hem apellat indistintament a diferents

recursos i en le- formes seguents :

i.-Epiteliomes trartats exclusivament amb radium = 31.

Resultats

Curacaons Fracassos ignorats

Formes basocellulars . ... 21 13 1

Formes espinocellulars... 6 4 1
Formes mixtes ... ... ... 4 3 i

7
1

Tres d 'aquests casos han estat curats amb dues aplicacions, i
els altres amb una cola aplicacio.

2.-Epiteliomes tractats amb radium seguit d'electrocoagulacio
de les recidives. = 7.

Curacions

Formes basocellulars ... ... 5 5
Formes espinocellulars ... 2 2

En un dels vasocellulars, ]' electrocoagulacio fou extensissima i
seguida de plastica, portada a terme pel Dr. J. Mas i Oliver, des-
pres de tres successius fracassos de la curieterapia.

3.-Epiteliomes tractats per electrocoagulacio i radium consecu-
tiu :

Curacaons

Formes basocellulars ... ... 2 2
Formes espinocellulars. ... i i

4.-Epiteliomes extirpats quirurgicament = 2.

Curacaons

Forma basocellular . ... ... r 1
Epitelioma glandular ... ... I I
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5.-Epiteliomes tractats amb criocauteri.: i, basocellular; curat.

6.-Epiteliomes extirpats quirurgicament seguits de curietera-

pia : i, espinocellular ; resultat ignorat.

7.-Epiteliomes no sotmesos a tractament per diferents causes, 2.

L'estudi comparatiu d'aquests diferents procediments i resultats,

tant sota el punt de vista de la curabilitat, com dels resultats estetcs

obtinguts, ens fa acceptar la curieterapia com a procediment d'e-

leccio, apellant a 1'electrocoagulaci6, fataiment mes mutilant, sols en

els casos de recidives 1 en les tumoraracions voluminoses, a fi de fa-

cilitar en aquestes I'aplicacio del radium.


