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banya occipital. L'uperacio permete descobrir i extirpar Lin

glioblastouta del litbul occipital (Me s'estenia al Ibbul tentpu-

ral. VI inatalt millura dels siutptomes d'hiperteusiu, cunti-

iruanL els sbuptonies focals. AcLualntent, rtes tuesos despres de

I'operacio, estit Wines a radioterhpia.

It tractanteut rluirurgic d'arltusts tunmrs s'inrpusa encara

rlue les recirlives sin a voltes rttpides. Alottes vegades I'extir-

uaciu no put esser sing parcial. Seguns Ei.sm',i c la nturtalitat

operatbria i dintre les 1, primeres set manes es d'un 53 per cent,

till 11 per cent dintre els It printers mesos, no 16 per cent en

el printer any i tin 9 per cenf flits ltls 2 auys. La radiOterupia

postotperatoria setttbla rnitlorar els resttltals. Fegons la nostra

curia experii'ncia la mortal tat postuperaloritt itttutediala es

nut-la, Lill tuulall sobrevisrlue 3 mesos st,nse retuissiu dels

sintptontes ; I'altrn estit ett curs rt'observaciri.
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EL TRACTAMENT DELS GLIOBLASTOMES CEREBRALS

DR. M. COKACHAN LLORT

11s gliohlastomes eerebrals coustilueixen un grup impor-

tant,per Ia seva fre(Iiii,ncia dins els tumors, de I'encHal. Se-

"ums Gt:sut vG eulre 862 gliomes cerebral, IS lruhen '?U8 glio-

hlastoures nrmltifurnres, i seg((I1s H.m,m els giuuies constiluei-

Neu el grup ures noulbros de tumors cerebrals, aproxiniada-

nrerrf la nieilat, i un terc d'aquests son glioblas[omes nralig-

ues. Es presenten en la majoria dels easos en la part posterior

de 1'henrisferi esquerre (ELSBERG), en els lohuls occipitals i

en el cos callus. Ilistolo^,icarueltf hall estat deuonriuats de Ina-

Hera dlferent : DEL Rio IloBTEGA sots distingeix e;s gliohl;rsto-

ioes isoutorl's I els heterruuorfs, els americalls els denouiinen

lanthe espongiohla"Join es niulfifornres (GLOBt's) i gliosarco-

ures els actors alemanys. Ilistrlugicamellt es rlificil de separar-

los invites vegades dels astroblaslomes molt joves i d'algunes

formes enihrionaries d'ependirnoblastonies. Es presenten roes

sovint entre els 30 i 50 anys, 77 per cent segons ELSBERG. Pa-
den evolmcionar nrnlt ritpidanmut, gmatr•e casos d'ELSBERG en
urea's (1'1111 rues, consfit milt, [III dels films de turnrors aguts

(ELSBE1W).

Hem observat personalnient dos casos de glioblastoma, tots
dos de localitzacio posterior, on Wells amb amaurosi comple-
ta poteslasi, 1'altre arnb herniauu rpsia hom6nima. En Lin Tells
el tumor havia envait la duranutter i destruYl l'os, la veniricu-
lografia demosrra I'existencia d'un desplaearneut i auiioutaciu
del ventricle esquerre anib despla4ament del dref. L'operaciu
cornsisli en 1'extirpacio d'una part del tumor, ja que aquest
ertvaia el cos callus i l'hemisferi oposat. El malalt sobrevisque
tres mesos. En el segon vas, la ventriculografia demostra till
aplanament i desviacio dels ventricles amb amputacib de la


