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CONTRIBUCIO A LA TECNICA DE LA CURIETERAPIA
DEL CANCER DE LA PARPELLA

pel

Dr. F. Montanya i Guasch

Entre cls diferents mitjans terapeutics a que I;odem sotmetre
el cancer de ]a parpella per aconseguir la seva curacio, no hi ha
dubte que el nits manejable i el mes mutilant es cl radium.

Per a portar a terme una bona aplicacio d'aquest procediment,
cal resoldre be dos problemes: el de la proteccio del globus ocular
i el de la perfecta localitzacio i fixacio de l.'aparell irradiant.

En les primeres epoques d'aplicar el radium, en aquesta re-i6,
hom intenta protegir el globus ocular pel mateix procedmnent que
cmpraven ja els radiolegs en servir-sc dels raigs N per a la dita tera-
peutica , o sigui, una placa de plom perforada unicament en el punt
que corresponia sobre la lesio objecte de tractament.

Nosaltres mateixos, en el servei del Prof. Guilera, hem usat du-
rant llarg temps del dit sistema. Aquesta pseudo-proteccio, pero,
no impedia que veiessim sovint fortes conjuntivitis, i adhuc qucra-
titis ulceroses , de vegades de llarga durada.

Despres de successius assaigs encammats a perfeccionar ]a tec-
nica, revestit el plom de diferents substances per a evitar I'accio
de les radiacions toves que Well es desprenien , acabarem per supri-
mir totalment la proteccio metallica substituint - la per una tireta
d'esparadrap destinada a mantenir la parpella tancada. El gruix
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d'aquesta , esta demostrat que es hen suficient per a protegir el go-

bus ocular . D'enca que obrem aixi, ha m'nvat enormement el nom-

bre i la intensitat de les reaccions conjuntivals , malgrat haver aug-

mentat Ies dosis de radium.

El segon problema , el de la localitzacio i fixacio perfecta de

1'aparell de radium , Them resolt reduint unicament el volum del

motllo de pasta de Colombia emprat. Els antics motllos, que ocu-

paven mitja cara, que tenien tin pes exorbitant comparat amb la

petita quantitat de radium que havien de sostenir , eren tant difi-

cils d'adaptar be com d'immobilitzar perfectament. En canvi, do-

nant al dit motllo el tamany i la forma d ' un petit monocle , l'adapta-

rem amb la major facilitat en l'enfonsament orbitari i s'hi quedara

fixat per la l>ropia forma de 1'esquelet de la regio. Unes simples

tiretes d'esparadrap ii mantindran immobil tot el temps que voldrem

sense cap molestia per al pacient.


