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RADIOTERAI'IA DEL CANCER DE LA MAMELLA INO-

PERABLE I DE LES METASTASIS EN LA PELL, GAN-

GLIS I OSSOS. RESULTATS ACTUALS I RADIODIAG-

NoSTIC

DR. JOSEP DIAL.ARET I VILAR

La nianera rues evident d'observae els resultals que s'ob-

terien anrb la radioterapia iu'ha senrbiat quo es escollint les

dues ultimes histl)ries ctiniques de la meva col•Ieccio parti-

cular, de les deferents varietals que s'observa sovint, i de de-

duir les consegiiencies practiques, en els casos de cancers de

mamella inoperables, en les metastasis en la pell de la regio

del camp operatori, en els ganglis superclaviculars, en els os-

sos, i corn apendix en les cicatrius queloidianes.

Res de nou no crec aportar (,it aquesta inodesta exposicio

de casos clinics de carcinoma de la maniella. 1,;1 meu interes

sots es de contribuir a divulgar per niitja dels resultats ob-

linguts en els casos exposats el gran avenc aconseguit en

aquests darrers arrays per la radioterapia, i cornprovar que

administrada a dosis intense-, de 3.000 a 6.000 r., penetrant,

180 a 200 Kv., i Taccio prolongada, 15 a 30 dies, es capae

d'esterilitzar el cancer de la uiainella, quan existeixen veri-

Inhteinent cel•lules canceroses deixades en rol camp operatori

() escampades per l'esfera de la seva accio, cosy dificilment

(ihtinguda emprant altres tecni(Iues. Ja que no podenu tenir

iina certesa d'haver aeonseguit extirpar totes les cittules neo-

plassiques que existien en activitat en els casos pertanyents

als tres ultims grups de la classificacio de STEINTIIE1 ; adhiic

eu el grup se.-on poden existir els ganglis de la mamaria in-

Icrna, que coin els de I'aixella poden estar envaits per ]a pro-

pagacio neoplassica i que per la seva actuacio fora del camp
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de la cirurgia is per clue senrpre aeonsellenr la irradiaeiO
abatis descrita, arnh la qual podetn aconseguir la destruccid

totes les cellules catrceroses en activitat que podrien es-
caper a la intervencii> quirtirgica, aixi cony en les loca:itza-
1 ions ganglionars inextirpabtes i en les propagacions a dis-
tamcia, ja per via linrfatica o sanguinia ; i que la radiografia
On ul metode Ines segur per descobrrr aquestes uttimes, i a
vegades I tinic, corm passa en les metastasis en els puhnons
eu its ossos.

El rat d'acciu del tractarment ROENTGEN is ores externs
no el del bisturi 1 pot circumscriur'e millor 1'extensiu de la

ueoplassia, aixi corn la ale les vies limfatiqucs. La irrdicaci6
preferemt del Iractautelrt ROENTGEN depern tires de l'exteusiu
clilrica que de la forma histologica del carcinoma, i III unit
ni altra no permelen for 1111 judici exacl_e anrb relaci6 a I'es-
devenidor. La teenica to err gran valor, I els details, a vega-
des personals, nrolta irmportancia.

Les indicacions del tractatment ROENTGEN en els casos ex-
posals mo poderr user discutides, adhuc comr a Iractament pre-
fere11t. D'atlui quo en tots cis casos en que la lesio adlruc
sigui perfectamrent operable, cal aconsellar la previa irradia-
66, ja quo nomhroses estadistiques demostren clue les sent
hres on I'acte quietirgic s'eviten de manera evident en el llo-•
i a distancia, per afavorir l'esclerosi de les vies limfiltiques

Aquesta lectrica a I'estranger comply avui dia amb un cer,

uormhre de partidaris, err particular en 1'escola d'Estocolm,
ANSCIIUTZ, i nombrosos cirurgians i radiirlegs dels Estals

L nits.

Una de les dificulfats de divulgacih d'aquest nretode con-
sisteix err el fet rlue cirurgians i uralalts s'imquieten d'ajornar
algunes setnrarres la intervenciu quirilrgica. L'escola suecit ha
lingut resultafs sorplenenls, adhuc en els casos greus.

No sernpre s'acouseguiriur curaciorrs, jo encara no dorm
cup cas (Ills exposals 10111 it carat, Si 11'aconsegucixen algu-
ues, i quasi sentpre altueuys es rmilloren Ws sintptotrles i s'as-
soleix supervivencies tires llargues.

La fisiotorapia i la cirurgia seran duos seguretats quo val-
dran nri^s clue unit, rneord,inf is allres lnilja11s complemen-
taris, lout s6n el radi, e1tcclrocoa°-u1aci6 i en es1)el01 el trac-
l.rnrrnt ruedic. rl'111rit inrix-rtancia capital.


